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É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava 

do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. 

Simone de Beauvoir 

 



Resumo 

 

 

Haja vista a necessidade da mulher de trabalhar, produzir e, portanto, se reafirmar 

enquanto igual ainda nos dias atuais, a caracterização da figura feminina de forma 

depreciativa em relação ao homem vem se tornando obsoleta ao longo do tempo e, 

como consequência, a igualdade de gênero tem sido interpretada como um assunto 

de grande relevância não somente no cenário social, como também nas ambientações 

organizacionais ao redor do globo. Diante disso, o presente estudo objetiva analisar, 

através de pesquisa bibliográfica e qualitativa descritiva, dados mundiais a respeito 

do assédio moral ligado à gênero nas organizações e como as questões histórico-

sociais influenciam e, ao mesmo tempo, sustentam as relações de poder associadas 

ao assédio moral de gênero. Nesse contexto, é esperado, com essa pesquisa, expor 

a problemática gerada pela violência moral sofrida por mulheres no ambiente 

empresarial e social e demonstrar suas repercussões negativas relacionadas a 

empresa em todos os sentidos, a fim de enaltecer a importância do tema nas 

organizações e promover o cerceamento da dissipação dessa prática. 
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Abstract 

 

 

Due to the necessity of women to work, produce and, therefore, reaffirm themselves 

as equal still in the current days, the description of women’s figure as depreciative in 

comparison to men is becoming obsolete as time goes by and, as a consequence, the 

gender equality has been interpreted as a matter of huge relevance not only in the 

social esphere but also in the organizations enviroments arround the globe. On this, 

the present study aims to analyze through bibligraphic and qualitative descriptive types 

of researches, global data regarding the gender harrassment on organizations and 

how historical-social relationships based on power influence and, at the same time, 

sustain the relationships based on power associated to gender harassments. In this 

context, is expected ,with this research, expose the problem generated by moral 

violence experienced by women in business and social enviroments and demonstrates 

it’s negative repercussions  related to business in everyway in order to extol the 

importante of the theme in organizations and promote the repression of these actions. 

 

 

Key-words: moral harassment . gender . power . organization. 
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1.Introdução 

1.1 O problema 

Os processos de administração e gestão organizacional passaram por 

algumas mudanças ao longo do tempo em busca de aperfeiçoamento das vias/meios 

produtivos a fim de acompanhar as demandas mercadológicas e obter uma 

produtividade eficiente. De acordo com Abramides e Cabral (2003), o período da crise 

de superprodução/subconsumo em 1929  foi o estopim para o início da  

acumulação/produção flexível de capital, iniciada principalmente em 1970 com o 

modelo Toyotista, e a reavaliação da estrutura organizacional com relação ao 

aumento da produtividade associado as demandas personalizadas e a redução do 

operariado. Por isso, pode-se dizer que essa nova estrutura contemplava diversos 

setores hierárquicos das organizações. 

Nesse contexto, a prática de assédio moral passou a ser mais questionada 

e estudada. O trabalho de Brodsky (1976), que estudou os efeitos de diversas formas 

de abusos sofridos por trabalhadores nos Estados Unidos, é um exemplo do início da 

relevância social que o tema passou a alcançar a partir da década de 1970. Entretanto, 

somente no começo de 1980, nas pesquisas realizadas na Suécia pelo psicólogo 

Heinz Leymann, é que foi identificado e descrito pelo nome mobbing ou assédio moral, 

o que Marie-France Hirigoyen (2001) definiu posteriormente como qualquer hábito 

comportamental abusivo que se manifesta, dentro das organizações, através de 

palavras, atos, gestos e escritos.  

A partir desses estudos, a situação de violência moral nas organizações se 

destaca, segundo Souza (2009), diante de um olhar restritivo organizacional sobre o 

aumento da produtividade por meio de gestões repetitivamente repulsivas. Nesse 

sentido, baseando-se na fala de Oliveira Neto (2006), que basicamente resume o 

trabalho como algo intrinsecamente associado à relações sociais no capitalismo, 

torna-se imprescindível unir a questão do assédio moral de gênero, sua gênese e 

disseminação às relações que apontam divergência entre os gêneros socialmente e 

dentro do âmbito organizacional. 

Por isso, segundo Teixeira (2009)  a entrada da mulher no mercado de 

trabalho no século XIX, não foi suficiente para excluir e dissociar a interpretação social 

desta, como uma figura submissa ao marido que priorizava a atividade doméstica, 

ainda que essa parcela, nesse período, tivesse alcançado o título de principal 
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provedora do lar, devido as necessidades de sustento geradas pela I Guerra Mundial. 

Costa (1983) define a parcela feminina, nesse momento, como agente passivo na 

multiplicação das riquezas do marido. É desde esse espaço de tempo que esse grupo 

busca se igualar ao ideal provedor valorado e vivenciado pelos homens e almeja 

alcançar oportunidades e reconhecimento igualitárias em quaisquer esferas. 

A questão do assédio de mulheres no labor também se faz valer a partir 

daí. Segundo Hirigoyen (2001) o assédio moral é qualquer conduta abusiva que 

atente, por sua repetição ou sistematização contra a dignidade, integridade psíquica 

ou física, ameaçando o emprego ou degradando o clima de trabalho. E, de acordo 

com Aguiar (2005), as mulheres, pessoas com maior idade e os empregados 

subordinados estão mais expostos ao assédio, ou seja, uma minoria normalmente 

excluída nas diversas relações sociais. Além disso, são raras as práticas de assédio 

moral por colegas da mesma hierarquia e mais raras ainda as práticas de assédio 

moral por subordinados. 

Nesse sentido, de acordo com Fonseca (1997), no passado, o que se 

observava era que no ambiente fabril - o qual era dominado por homens- mulheres 

trabalhadoras sofriam abusos sexual e moral, tendo seus afazeres questionados de 

forma constante. E, apesar desses questionamentos, ainda de acordo com o autor, a 

contratação de mulheres no século XX ainda era alta por causa dos baixos salários 

femininos, se comparados aos dos homens. Ou seja, as indústrias passavam a 

contratar, por isso, mais mulheres que homens, porém, mesmo com o título oficial de 

provedoras do lar, as mulheres tinham seus salários interpretados socialmente apenas 

como complementos financeiros de seus maridos, de acordo com Souza e Guedes 

(2016). 

Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

divulgados no ano de 2010, esclarecem essa questão a partir da revelação da 

discrepância salarial acentuada entre os gêneros nas organizações, através da 

constatação de que os salários femininos correspondiam a aproximadamente 72% 

dos rendimentos masculinos, e as mulheres existiam em grande percentual porém, 

inferior ao percentual de homens nas empresas brasileiras, o que também revela que 

no Brasil as organizações também tendem a pensar da mesma forma que se pensava 

em período passado. 

Nesse cenário, insere-se o Relatório da Desigualdade Global de Gênero, 

OIT (2016), o qual mencionava um prazo de cem anos para ocorrer a igualdade 
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salarial entre gêneros no Brasil. Sob uma perspectiva global, de acordo com  Oliveira 

et. al (2016), a Organização Internacional do Trabalho reconheceu esta ideia, de 

equidade entre gêneros em 1919, mas em 2001 revelou através de pesquisa, que a 

diferença salarial no mundo todo entre homens e mulheres era de 22,9%, o que, de 

forma resumida, afirma que as mulheres ganham apenas 77,1% do valor ganho por 

homens.  

Além disso, a flexibilização do trabalho também contribui para essa questão 

das desigualdades entre gêneros. Com gênese no século XX, de acordo com Neves 

e Pedrosa (2007), a partir da flexibilização do trabalho, essa problemática se acentua 

por meio de novas leis trabalhistas, que instituem  novas formas de trabalho, como 

por exemplo o terceirizado e, a figura feminina, no mercado, acompanha esse 

contexto. É nesse sentido, que a mulher, de acordo com Hirigoyen (2001) é 

majoritariamente assediada no trabalho e sofre diversos danos à sua saúde. Além 

disso, no labor, é tomada pelo estresse, confusão, inquietação, insegurança e 

diversos outros sintomas que afetam negativamente o seu trabalho e, portanto, a sua 

cooperação e produtividade 

Isso pode levar às organizações, a alta rotatividade do quadro de 

funcionárias. Segundo Menezes (2003), atos humilhantes antecedem a despensa, ou 

seja, a vítima é alvo constante de comentários maldosos de ordem sexual, racial ou 

social e sistematicamente sofre agressões verbais e ameaças no ambiente de 

trabalho. Portanto, a presença do assédio nas organizações, além de promover a 

baixa a produtividade, pode as expor negativamente e aos seus trabalhadores 

principalmente nos casos de demissões baseadas em violência moral laboral 

voluntária ou involuntária que, nos casos mais sérios, incitam o suicídio, podendo a 

organização ser responsabilizada por sua falta de providência quanto ao assunto 

judicialmente. 

A empresa deve, portanto, evitar que isso aconteça, caso deseje manter 

sua produtividade eficiente. Sobre isso, os principais teóricos da administração e 

gestão de empresas também já pressupunham a necessidade de cooperação dentro 

das fábricas como o pensamento de Henri Fayol (1989), de que a harmonia e a união 

das pessoas de uma empresa promovem a união de forças de trabalho alcançando 

uma produtividade diferencial . Ou seja, a cooperação entre os empregados nas 

fábricas para atingimento de suas metas e objetivos é imprescindível e, para isso, a 

organização deve estar atenta a infortúnios que a interrompam dentro dos ambientes 



15 
 

de trabalho. Posteriormente, com as teorias administrativas descritivas, segundo 

Gurgel e Rodriguez (2009), já começa a se tornar extremamente relevante dentro de 

contextos empresariais, a partir da ótica generalizada de valorização do funcionário 

e/ou da produtividade deste, sua saúde mental e seu nível de satisfação em sua 

função a fim de obter do mesmo, a colaboração necessária para o atingimento dos 

objetivos organizacionais. 

Considerada uma prática repetitiva, o assédio moral se vale de relações 

hierárquicas e de poder abusivas. Segundo Assis e Andrade (2018), é nesse cenário 

que a questão do abuso de poder ocorre principalmente com mulheres, se valendo da 

existência da questão de hierarquia social histórica, onde o gênero feminino é 

enxergado de maneira discriminatória em relação ao masculino. No contexto das 

organizações, essa questão se apresenta através, principalmente, de generalizada 

designação da submissão de mulheres à cargos mais baixos ou simplesmente a não 

equidade salarial entre trabalhadores masculinos e femininos, o que parece aumentar 

as possibilidades de ocorrências de assédio moral ligado ao sexo feminino. 

Nessa perspectiva, este estudo visa enaltecer que a análise do assédio 

moral ligado à gênero que deve se sobrepor a figura depreciada construída da mulher 

ao longo do tempo e, deve também, desconstruí-la considerando o real papel feminino 

de trabalhadora capaz dentro das organizações. A partir daí, o desempenho do corpo 

de funcionários das organizações deve se expandir e a lucratividade da empresa 

também. Portanto, é necessário, sob o ponto de vista administrativo, reavaliar o 

tratamento e relacionamento de trabalhadoras nas organizações, a fim de que seja 

alcançada a produtividade sem que ocorra  negativamente a capacidade produtiva, 

criativa e de cooperação entre trabalhadores. 

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo dessa pesquisa é identificar a relação entre o assédio moral 

ligado ao gênero feminino e as suas consequências nas organizações, aproximando 

o leitor das possíveis causas dessas ações. 
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1.2.2 Objetivos Intermediários 

 Definir o assédio moral. 

 Esclarecer a sua prerrogativa nos ambientes organizacionais. 

 Conhecer melhor as diferentes práticas de assédio moral. 

 Expor os malefícios do assédio moral em todos os níveis e 

hierarquias, nas organizações. 

 Esclarecer a relevância da questão discriminatória de gênero nos 

casos de assédio moral. 

 Conhecer a gênese social do tema. 

 Analisar o motivo do possível interesse empresarial em evitar a 

prática de assédio moral. 

 Apontar para a o enaltecimento do tema no contexto da sociedade 

atual e porque acontece. 

 

1.2.3 Hipótese 

Devido as relações hierárquicas que compõem basicamente todas as 

organizações, essa possibilidade de prática mais recorrente de assédio moral ligada 

ao público feminino está intimamente relacionada ao seu contexto histórico, à ideia de 

submissão da mulher em relação ao homem construída ao longo do tempo e, às 

relações de poder estabelecidas dentro das organizações, enaltecidas pela hierarquia 

e o apoio de uma gestão ineficiente.  

É considerada a possibilidade de que a mulher seja um dos alvos mais 

frequentes do assédio moral nas empresas, se tornando um assunto de extrema 

importância para a organização, devido a possibilidade de perda produtiva, geração 

de ambiente de trabalho impróprio, exposição negativa, sujeição a processos judiciais. 

 

1.3 Delimitação do estudo  

Considerando a questão do psico-terror ligada à gênero como principal, a 

pesquisa tem como objetivo estudar a repercussão, em organizações diversas, do 

assédio moral à mulheres e explicitar como isso afeta esses ambientes. Para isso, o 

estudo se limita a avaliar, analisar e discriminar pesquisas  e conceitos internacionais 

e nacionais sobre o problema levantado.  

Não serão colhidos dados localizados ou restritos nesse trabalho, pois não 

se adequa ao objetivo do estudo, que é o de generalização e exposição da 
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repercussão do assunto em organizações pelo mundo todo, levando em consideração 

os fatores sociais que o cercam. 

 

1.4 Relevância do estudo  

Desde a década de 1970 há uma preocupação ao redor do mundo com o 

assédio moral nas relações de trabalho e hierárquicas, advindas principalmente pela 

área da psicologia, como por exemplo, a crítica negativa constante direcionada a 

trabalhadores, mesmo que estes estejam alcançando as metas estipuladas, não 

estejam infringindo nenhuma regra da empresa e/ou estejam cumprindo com 

quaisquer demanda de seus superiores, haja vista os estudos de Brodsky e Leymann 

em 1976 e 1980, respectivamente. Mas, foi a com a inserção da mulher no mercado 

de trabalho, sobretudo na Europa- de acordo com os estudos de Hirigoyen- e com o 

surgimento dos movimentos em busca da igualdade de gênero, tal como o feminismo, 

que o assunto se associou mais explicitamente à parte feminina e vem se destacando 

até os dias atuais. 

A eclosão do problema se deu por meio de casos públicos específicos no 

mundo e se corroborou a partir da relevância que a igualdade de gênero foi 

alcançando de acordo com diversos estudos. Hoje, os problemas decorrentes de um 

constante psico-terror em um ambiente de trabalho, como a exposição da empresa 

negativamente e a criação de um ambiente de trabalho hostil, complementam a 

problemática construída socialmente em torno do comportamento feminino e, por isso, 

têm grande destaque nos dias atuais e merece a atenção de organizações diversas.   

 

2. Metodologia  

Descrito por Vergara (2010) há dois tipos de pesquisa diferenciadas e 

separadas  quanto aos fins e quanto aos meios. 

2.1 Aos fins 

Considerando a pesquisa que leva em consideração primordialmente os 

fins, esta pesquisa será exploratória, pois busca revelar maior detalhamento através 

de diversas fontes bibliográficas sobre os conceitos referentes à temática principal, 

possibilitando uma leitura aberta e gerando maior conhecimento sobre o que é tratado 

ao longo desta. A pesquisa também pode ser definida como explicativa, pois tem por 

objetivo revelar as desvantagens acerca da prática de assédio moral ligada ao gênero, 
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ressaltando como isso prejudica diversas organizações e a real situação da mulher 

nos ambientes organizacionais. 

 

2.2 Aos meios  

Também faz-se necessário o uso da pesquisa bibliográfica para embasar o 

conteúdo apresentado durante esta pesquisa, adicionando a parte metodológica, uma 

pesquisa não somente quanto aos fins e também quanto aos meios. Para isso, são 

utilizados como fontes bibliográficas artigos, dissertações acadêmicas, livros e etc. 

relacionados à problemática do assédio moral e da prática deste em mulheres dentro 

de organizações e fora delas, no mundo todo. 

 

2.5 Limitações do Método 

Haja visto o recente interesse sobre o assunto no âmbito organizacional, a 

metodologia se encontra limitada na falta de conceito universal que o tema apresenta 

nas organizações e sociedades pelo mundo. Nesse sentido, os fatores cultural, 

econômico, religioso e educacional podem impedir que a comunidade científica se 

aproxime do tema, uma vez que estes fatores variam de acordo com a localidade. Um 

outro ponto limitante do método e que se associa a estes fatores limitantes, é a 

interpretação organizacional do assunto de forma relevante, que também só é 

possível com a verossimilhança que o tema proporciona e é extremamente subjetiva. 

 

3 O assédio moral 

3.1 Definição etimológica e social 

A definição etimológica, de acordo com o dicionário Michaelis (2018) da 

palavra assédio se resume a prática de atacar, perseguir, insistir inoportunamente, de 

variadas formas, uma pessoa. E, a do termo moral, segundo o dicionário Michaelis 

(2018), compreende o estado de espírito do homem, mas destaca a proveniência do 

nome: do latim, Morales, que significa “relativo aos costumes” e leva à percepção que 

a materialização do conceito pode ser resumida em uma convenção social que orienta 

o comportamento de um grupo baseada em conceitos culturais, educacionais e 

costumeiros. 
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Quando unidas essas duas definições, chega-se a conclusão de que o 

termo refere-se a uma perseguição  de condutas, comportamentos e ações rotineiras, 

e que a pessoa que sofreu o assédio pode, por isso, se sentir humilhada e maltratada. 

Por isso, a própria ação de assédio moral tem origem no comprometimento da moral 

individual do assediado, através de perseguição que desencadeie reações 

psicológicas negativas. Mas, ainda que se aproxime do real sentido do termo nas 

organizações, há de se acrescentar à definição do dicionário a perspectiva do mundo 

do trabalho em que a expressão se insere.  

Sinônimo de psicoterror, mobbing ou bullying, de acordo com Rimoli e 

Guimarães (2006) o termo se aplica à prática do abuso de poder constante, que causa 

humilhação e atinge a moral do indivíduo nas relações e no ambiente que se insere. 

É fácil identificar em ambiente escolar, por exemplo, o abuso verbal e físico de jovens 

mais velhos e maiores sobre menores, homossexuais  ou mulheres, por exemplo. No 

ambiente de trabalho, esse tipo de ação se aplica também em formato de perseguição 

e pode afetar o indivíduo trabalhador psicologicamente, fisicamente e, em casos mais 

sérios, pode gerar suicídio. Além disso, a violência moral sob um trabalhador degrada 

o ambiente de trabalho e afeta o desempenho de todos. 

Se analisada por essa perspectiva, é necessário resgatar a fala da 

psicanalista Marie-France Hirigoyen (2001), a qual revela que essa violência se traduz 

em 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, pondo 

em perigo seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho.  

Em inglês, os termos para descrevê-lo é mobbing, que seria traduzido para 

o português como algo próximo de ação de atacar, derivado do verbo to mob e 

harassment, que de fato, se traduz como um resumo da fala de Hirigoyen. O etologista 

austríaco Konrad Lonrez (1966), utiliza o termo para explicar os comportamentos de 

coação agressiva de uns animais com outros para conseguir afugentá-los, por causa 

do medo de serem atacados. 

Conforme autor do relatório da Organização Internacional do Trabalho, que 

trata de todos os temas relacionados a problemática laboral no mundo inteiro:  
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O novo perfil de violência no trabalho que emerge, é o único que dá igual 
importância à comportamentos psicológicos e físicos inapropriados, e total 
reconhecimento do significado da violência não física no ambiente de 
trabalho. Isso também é o perfil que reconhece que a violência no trabalho 
não se limita a este, como um escritório, fábrica ou estabelecimentos de 
varejo. Existe um risco de violência durante os deslocamentos nos não 
tradicionais ambientes de trabalho como lares[...] (Chappell e Di Martino et al, 
2006, p.23, tradução própria) 

 

Deste modo, é necessária atenção para o que esse tipo de assédio pode 

acarretar quanto a saúde dos assediados e o quanto pode influenciar nas funções 

desempenhadas por estes. Sobre isso, o jurista Mauricio Godinho Delgado (2013)  

atenta para a questão dos possíveis resultados de desequilíbrio e tensões emocionais 

em decorrência do assédio moral executado a partir de repetitivos atos, palavras, 

gestos e silêncios com a finalidade de diminuição e enfraquecimento da autoestima 

do agredido. 

A constância das perseguições psicológicas pode atingir a vítima e trazer 

doenças duradouras. Em suma, é possível sintetizar o assunto como uma forma de 

psico-terror, executada principalmente em ambientes laborais, devido a questão 

hierárquica e cultural enfatizada pela maior parte das organizações, e que tem como 

característica e objetivo principais, a manutenção do abusado enquanto submisso, 

subordinado e insuficiente através de humilhações frequentes, para enfatizar as 

diferenças nas relações de poder. A grande questão organizacional é a associação 

dessa má prática pela gestão, a fim de obtenção de resultados, produtividade e 

consequentemente, lucro.  

Isso só se agrava quando, além das associações e justificativas usuais, 

ainda é baseado em questões morais e culturais que estão enraizadas no 

comportamento de trabalhadores nas organizações, pois se baseia, principalmente, 

em questões discriminatórias. É o que diferencia, por exemplo, o número de assédios 

deste tipo entre homens e mulheres. 

 

3.1 Origem dos estudos e relação com o poder 

A constância das mudanças sociais ao longo do tempo levou o mundo a se 

posicionar e assumir uma postura meramente capitalista e de consumo. No entanto, 

de acordo com Teixeira (2009), o surgimento das indústrias no século XVIII e o 

crescimento posterior destas desencadearam revoluções sob a perspectiva do 

trabalho e dos trabalhadores. 
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Dentro desse cenário, o destaque ao conceito de assédio moral acontece 

em razão de, justamente, a sociedade acompanhar as mudanças nas relações 

laborais, tais como a instalação de novas leis nesse campo, como ocorreu durante o 

governo de Getúlio Vargas, no Brasil, em 1943, com a instalação da primeira 

legislação garantidora para trabalhadores, a CLT, inspirada na Carta de Lavoro, 

implantada pelo ditador Mussolini, na Itália no período anterior, segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2013).  

As legislações que asseguravam/asseguram trabalhadores no labor, foram 

o primeiro passo para garantir direitos aos empregadores e empregados, permitir uma 

maior compreensão social sobre o trabalho assalariado, evitando movimentos opostos 

a e outros tipos de ideologias contrárias a esta ação e, especialmente, destacar a 

questão recorrente das práticas abusivas que afetavam a moral dos empregados e 

suas produtividades. A partir daí, a definição de assédio moral começou a ser 

especulada.  

No final do século XX, em 1980, mais precisamente, foi publicado por Heinz 

Leymann, uma pesquisa científica realizada pelo National Board of Occupational 

Safety and Health em Estocolmo, que apontava para as consequências do assédio 

moral na saúde mental de trabalhadores da Suécia. Nesta, cerca de 3,5% dentro de 

um total de 4,4 milhões da População Economicamente Ativa  foram identificados 

como perseguidos/assediados por mais de 15 meses. O critério da pesquisa foi 

considerar como abusado moralmente, o trabalhador que sofresse humilhações 

repetidas, pelo menos uma vez por semana ao longo de seis meses.  

O reconhecimento do assédio moral na sociedade e nas organizações, veio 

a partir dessa pesquisa, essencialmente. As repercussões/respostas aos estudos e 

investigações sobre o tema foram demonstrados primeiramente na Europa. De acordo 

com Lima (2007) no âmbito europeu a Suécia, a França, a Finlândia e a Holanda foram 

os primeiros estados a estabelecerem em seus ordenamentos jurídicos um marco 

regulador do assédio moral no âmbito das relações laborais. 

Segundo Bruginskin (2013), no Brasil, é possível pensar nesse abuso 

autoritário desde a escravidão, a medida que negros/escravos trabalhavam a partir do 

terror psicológico exercitado por senhores brancos, donos destes, ou seja, seus 

superiores, e pela falta de qualquer forma de represália quanto ao tratamento punitivo 

destes escravos. Dentro desse cenário, é perceptível o papel do poder nas ações de 

assédio e a vulnerabilidade maior a este, de pessoas que são comumente 
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discriminadas socialmente, como pessoas de origem pobre, negras, mulheres ou 

deficientes, por exemplo. 

É por esse motivo – as relações de poder – que o assédio está presente no 

mundo todo e se estabelece como um problema de origem social e perpetua suas 

consequências negativas nas organizações e também nas sociedades, apesar de ser 

muito mais recorrente nos ambientes laborais devido a prévia hierarquia estabelecida 

que reforça ou não, as hierarquias sociais camufladas, como a questão da mulher 

submissa ou inferior a figura masculina. 

 

3.2 trabalho e as teorias organizacionais 

Dentro do contexto organizacional, para entendimento do assédio moral 

que permeia as relações dentro de organizações diversas, é necessário o estudo 

sobre as teorias que possibilitaram o estudo da administração e das formas de 

cobrança e gestão de funcionários ao longo do tempo, bem como o significado de 

trabalho para os trabalhadores. 

De acordo com Gurgel e Rodriguez (2009): 

 

As organizações agregam valor a partir do trabalho das pessoas, trabalho 
este que tem como origem a palavra tripalium, do latim, instrumento de tortura 
utilizado no império romano e constituído de um chicote com três pontas que 
servia para bater nos escravos como forma de força-los à realização de 
tarefas. (Gurgel e Rodriguez, 2009, p.27) 

 

É dentro do viés capitalista que as teorias organizacionais se apresentam 

e se pautam. Os ciclos capitalistas de crises e progressos econômicos e toda a relação 

entre proletários e donos de empresas contribuíram para fomentar estudos sobre o 

alcance máximo da produtividade e o que isso exigia do ponto de vista de gestão e 

das ambientações administrativas. A perspectiva histórica que possibilitou o pontapé 

desses estudos administrativos  foi, de acordo com Braverman (1977),  desde o final 

do século XIX, até o início do século XX, fase a qual é sucedida pelo estudo de 

Leymann sobre o assédio moral e a resposta da psicologia sobre as temáticas de 

gestão nas empresas. 

A associação da perspectiva das organizações com relação a produtividade 

dos trabalhadores e a problematização desta em torno de constituição de teorias 

administrativas foi realizada a partir do século XX, essencialmente, com Henri Fayol, 

de acordo com Gurgel e Rodriguez (2009). Ainda de acordo com os autores, Fayol 
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fundamentou sua teoria de atingimento de produtividade diferencial a partir da 

constituição de um espírito de equipe mas, haveria na empresa uma sólida hierarquia 

por trás das metas atingidas.  

Já nessa fase, de acordo com Gurgel e Justen (2015), o que se evidencia 

é que as condições as quais estão submetidos os trabalhadores são, muitas vezes, 

degradantes, com variadas horas de trabalho, afetando suas condições físicas e 

psicológicas, o que os retira motivação e incentivo para execução das tarefas. Por 

isso, em paralelo aos estudos de Fayol, Frederick Taylor se embasa, de acordo com 

Gurgel e Justen (2015), numa noção individualista de produção e recompensa por 

essa produtividade, ainda que sua teoria, formulada no início do século XX, fosse 

estritamente padronizada e o trabalho se encontrasse sob uma ótica de organização 

racional, a qual exige dos trabalhadores e executores dessas ações, uma isenção de 

emoções e/ou dificuldades pessoais. 

Ford, por sua vez, de acordo com os mesmos autores, sucedeu Taylor na 

linha de montagem e formulou estudos e sua teoria em uma análise puramente 

advinda da união do tempo de execução de tarefas e como essa produtividade poderia 

aumentar para alimentar as demandas mercadológicas/de consumo do período. Com 

isso, defendeu a instalação das esteiras de produção que basicamente levavam as 

partes produzidas para cada trabalhador que aguardava para cumprir uma única 

função a fim de contribuir para, no final, montar uma peça ou um produto. Na 

perspectiva de Ford, de acordo com Gurgel e Rodriguez (2009), esse modelo 

organizacional de aumento de produtividade poderia trazer a tona o cumprimento de 

altos salários e a redução da jornada de trabalho individual, o que, de acordo com 

Braverman (1977) contribui para a submissão de trabalhadores a jornadas de trabalho 

cada vez mais extremas e intensas, o que já era considerado no período anterior, com 

as teorias de Fayol e Taylor, uma das formas de tornar o trabalho, em si, degradante. 

Posteriormente, em 1924 – segundo Gurgel e Justen (2015) – surge a 

Escola das Relações Humanas, que contribuiu para a os estudos da sociedade em 

decorrência do avanço industrial, baseando-se em teorias de cunho psicológico e 

social em relação ao comportamento dos trabalhadores, como a teoria de Maslow 

(estabelecia uma hierarquia de necessidades) sobre a motivação humana. Tudo isso 

para que se mantivesse no período pós crise de superprodução de 1929, meios que 

contribuíssem para uma alta produtividade industrial através do bom comportamento 
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do trabalhador, tendo o estudo, portanto, motivação na influência que as organizações 

exerciam para com os trabalhadores e suas produtividades. 

Por isso, na década de 1970, de acordo com Gurgel e Justen (2015), surge 

o modelo Toyotista, que reavalia todos os estudos administrativos anteriores para 

atingimentos de alta produtividade e transforma todos nos moldes da ideia de redução 

de custos evitando desperdícios e aumento dos lucros a partir disto, estando esses 

dois processos ligados à redução de funcionários nas organizações. Com a ascensão 

do conceito neoliberal, na década de 1970,  essa obtenção de valor, através de um 

trabalho, exige do trabalhador polivalência e adaptação a um cenário parecido com o 

da Era Ford, de labor ou cenário de labor degradante, precarizando o trabalho a partir 

daí. 

Diante disso, o que se tem em mente com as teorias administrativas é a 

constância dos eventos capitalistas que afetam todas as organizações no mundo todo. 

O ambiente laboral, nisso tudo, acompanha as tendências dessas teorias ao longo do 

tempo, tanto ideológicas, quanto advindas do mercado em si e fomenta as questões 

de coerção e manipulação de trabalhadores para o atingimento de objetivos e metas 

organizacionais, de acordo com Gurgel e Justen (2015).  

O Toyotismo é o marco capitalista para a ascensão do pensamento 

corporativo de que através da diminuição da força de trabalho, ou a redução de custos 

pelo corte de pessoal, consegue-se, de acordo com Gurgel e Souza Filho (2016) a 

ascensão econômica de uma empresa. Sob os moldes da ideologia neoliberal, Ohno 

– idealizador do sistema toyotista de produção – projeta uma produção sob demanda 

e exige dos trabalhadores e trabalhadoras, polivalência e eficiência máxima na 

produção, pois com o abandono do mercado ao sistema de consumo excessivo de 

Ford, a indústria precisaria lucrar, segundo Ohno, através da redução do número de 

trabalhadores, e os que restariam nas fábricas, teriam que suportar, portanto, as 

demandas anteriores de produção, restando a estes, um ambiente tenso, cujas 

gerências se baseassem nessa tensão para exigência dos resultados. 

Por isso, 

 
O assédio moral nas relações de trabalho é um dos problemas mais sérios 
enfrentados pela sociedade atual. Ele é fruto de um conjunto de fatores, tais 
como a globalização econômica predatória, vislumbradora somente da 
produção e do lucro, e a atual organização do trabalho, marcada pela 
competição agressiva e pela opressão dos trabalhadores através do medo e 
da ameaça. (Ferreira, 2004, p.37) 
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Assim, a degradação do ambiente de trabalho e a diminuição/extinção da 

motivação do trabalhador no labor são fatores importantes a se considerar para a 

construção do entendimento acerca do assédio moral e trazem consigo, a explicação 

sobre as vantagens empresariais na manutenção deste. 

 

3.3 Suas recorrências 

Diante da temática de abusos dentro de uma organização, pouco se 

questiona a respeito do porquê as ações de assédio moral são recorrentes e 

continuam acontecendo, mesmo o mundo tendo contato com essa prática de maneira 

mais direta, nos dias de hoje. São desses questionamentos que um outro importante 

questionamento se faz, o do porquê há inúmeras recorrências de assédio moral contra 

mulheres, se a temática feminina já representa hoje, relevante preocupação social. 

Nesse caso, é importante evidenciar os principais motivos de ocorrência e 

permanência do assédio. 

Para isso, de acordo com Silva (2007) um estudo realizado na Universidade 

de Coimbra, intitulado “Assédio Moral no Trabalho” a primeira coisa a se considerar é 

existência das estruturas desiguais de poder, uma vez que a maior parte dos casos 

de assédio moral ocorrem de acordo com as hierarquias que os ambientes laborais 

normalmente estipulam e embasam seu funcionamento. Em segundo lugar, e mais 

importante, é a questão da percepção tanto do assediado quanto do assediador em 

relação às punições e consequências do assédio respectivamente, uma vez que o 

assédio se vale também da perseguição das vítimas, o descrédito destas se torna 

maior quando, mesmo que com muita dificuldade, estas conseguem reportar as 

violências morais sofridas e, como consequência dessa falta de credibilidade, os 

assediadores – em geral superiores hierárquicos – se valem da premissa de aumento 

da credibilidade deles e, portanto, se isentam de sofrer consequências, na maior parte 

dos casos. 

Ademais, nas grandes empresas, os custos de reparação dos casos de 

assédio são maiores quando, por exemplo, considera-se a possibilidade de 

substituição ou afastamento de trabalhadores de cargos hierárquicos  mais altos. 

Então, para as grandes empresas, cujas as hierarquias tendem a ser cada vez mais 

complexas, a falta de punição é mais frequente e, portanto, os casos de assédio 

também. 
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Nesse sentido, não é difícil de racionalizar a vulnerabilidade da mulher 

nesses casos. Trata-se de um círculo vicioso: a visualização da mulher como frágil/do 

lar/inferior/submissa ao homem, traz com esta a pouca ou total incapacidade de 

exercício de poder nas hierarquias organizacionais e, por isso, são também tratadas 

como minorias no labor, ainda nos dias atuais, mesmo com a importância alcançada 

hoje com as questões de gênero pelo mundo. 

Como forma de justificativa dessas repetições de assédio, principalmente 

contra o gênero feminino, o assédio pode se repetir por uma onda de cobrança e 

insatisfação dentro do trabalho. Um ambiente laboral hostil, e o que o torna assim, 

como a ambiguidade de papéis/funções e sobrecarga de indivíduos, pode influenciar 

diretamente os conflitos interpessoais durante as atividades de trabalhadores, uma 

vez que estes fatores são meios de propagação de tais ações. Nesse caso, a 

empresa/organização está intimamente ligada à prática do assédio e se torna muito 

mais difícil reavaliar e orientar as diferentes hierarquias de poder a percepção dos 

malefícios do assédio até mesmo para a produtividade dos trabalhadores. 

Nesse caso, é importante a avaliação das estruturas sociais que cercam as 

organizações e suas interpretações acerca do trabalho. Nas sociedades atuais em 

que o labor é supervalorizado tanto em termos de interações e relações sociais, tanto 

enquanto meio de produção/ganho/sustento, as  práticas de assédio moral se 

sustentam nas próprias culturas. É comum a reprodução de comportamentos de 

mobbing, em ambientes e situações que remetem as questões sociais. A gestão 

empresarial afetada por comportamentos de desmoralização de funcionários também 

reproduz esses assédios em resposta as pressões externas e internas quanto a 

produtividade e competitividade, produtos das questões econômicas mundiais e/ou 

locais. O profissional responsável pela gestão, principalmente, tem de acompanhar as 

demandas mercadológicas e, por isso, pode enxergar a forma de assédio moral, 

mesmo que indiretamente, uma forma de alcance dos resultados que espera, para 

continuar respondendo essas demandas.  

O que não se pode ocultar é que o é exigido dos profissionais nas 

organizações caminha em consonância com a seus limites físicos e psicológicos e 

pode afetar esses indivíduos de forma direta ou indireta, seja por uma cascata de 

assédio e perseguição dentro da própria organização e suas estruturas, seja pela  não 

consciência de reprodução de ações que são mais uma forma dos profissionais 

expressarem seus estresses diários.  
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Assim, 

 

[...]práticas tirânicas que obrigam o atendimento de exigências absurdas em 
nome de uma competitividade. Tais “práticas inovadoras”, conhecidas como 
lean production, downsizing, terceirização, pressupõem que qualquer 
profissional pode ser substituído por  outro mais capaz. Daí o estímulo ao 
individualismo, o acirramento da competição, o fomento da intensificação do 
trabalho, a fragilização das relações sociais no trabalho, enfim, a emergência 
de novas formas de violência no trabalho que provocam sofrimento humano. 
(Souza e Souza, 2008, p. 17) 

 

 

A perseguição moral à mulheres dentro das organizações funciona 

exatamente nestas condições, com a oficial entrada e reconhecimento delas no 

mercado de trabalho, de forma tardia e desigual em relação aos homens, além dos 

fatores citados, elas ainda, nos tempos atuais, têm que provar seu “valor”, 

principalmente em organizações maiores e acabam esbarrando numa estrutura 

hierárquica muito maior, haja vista que além dos fatores advindos da globalização e 

neoliberalismo, elas ainda respondem às exigências histórico-culturais impostas a 

estas. 

  

3.4 Características  

De acordo com Silva (2007) existe uma grande dificuldade de identificação 

e, portanto, caracterização de uma ação de assédio  moral em uma empresa, devido 

ao esforço conjunto, mesmo que involuntário, de ambas as partes – assediador e 

assediado – em não reportar a situação para departamentos dotados de meios de 

correção desses casos. Isso acontece, porque o assédio moral causa degradação do 

ambiente laboral uma vez que permite e sustenta essa aliança compulsória entre a 

não denúncia das vítimas, pelo medo de perder os empregos e o poder do abusador. 

Essa relação é fatal para a vítima, que é desestabilizada moral e 

psicologicamente, tem sua autoestima e credibilidade reduzida no ambiente laboral e, 

não menos importante, tem suas atividades de trabalho interrompidas e/ou seu 

desempenho diminuído devido a falta de confiança atribuída pela própria vítima ao 

trabalho feito. É como se um profissional da área da saúde, por exemplo, que trabalha 

no setor de emergências de um hospital, sofresse assédio moral de seu superior, 

desenvolvesse a insegurança nos seus afazeres e, por isso, comprometesse a saúde 

e a vida de diversos pacientes daquele hospital. 
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Nesse contexto, para que a violência moral laboral seja propriamente 

identificada e definida, é preciso levar em consideração além do ato hostil que 

caracteriza o assédio, como xingamentos e punições injustificáveis e a intenção real 

do assediador, a frequência dessas ações. É preciso que haja repetições das 

perseguições/ações hostis para com o trabalhador específico, utilizando-se da 

hierarquia de poder, para que se possa caracterizar e identificar a ação de assédio 

moral no labor. Neste caso, a repetição configura um mesmo ato, diferentes vezes ou, 

atos diferenciados diversas vezes e, a vítima também pode variar suas formas de 

submissão e omissão a estas ações violentas. 

De acordo com Robson Zanetti (2008), apenas um tipo de ato hostil, pode 

caracterizar violência psíquica no ambiente de trabalho, mas para ser considerado 

assédio moral sob definição internacional, é preciso que as ações tenham frequência 

de, pelo menos, uma vez por semana. 

Além disso, a questão cultural é relevante no processo das ações hostis 

nos ambientes de trabalho contra trabalhadores e, são fundamentadas nas relações 

hierárquicas, que quase sempre se relacionam ao poder direto. No entanto, é preciso 

se considerar a importância e relevância das questões culturais nesse contexto, pois, 

uma parcela social discriminada socialmente, como a de mulheres, torna-se mais 

vulnerável a estes tipos de ação e, não necessariamente depende de uma estrutura 

de poder direta para acontecer. A problemática então, nos casos mais recorrentes, 

existe através do sustento de uma relação de poder de cunho cultural. 

Desta forma, o papel do poder e das relações estabelecidas baseadas nele 

é fundamental para se identificar a possibilidade de ações hostis no ambiente de 

trabalho. 

 

 3.5 Formas de manifestação 

Tendo em vista as diferentes formas de apresentação do poder enquanto 

fatores centrais para a ocorrência das ações moralmente hostis no labor, há 

discriminação quanto ao tipo de violência moral e por quem ela é praticada e, portanto, 

há uma classificação e divisão desta. 

Existem, de acordo com a cartilha divulgada pela procuradoria do Senado 

brasileiro em 2011, três tipos principais de manifestação do assédio moral nas 

relações de trabalho. São eles : 
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Vertical: é a forma de assédio que se embasa nas diferenças hierárquicas 

diretas para se manifestar, podendo ocorrer de superiores para subordinados, 

classificada como descendente ou, de forma não muito comum, pode ocorrer de 

subordinados para superiores, neste caso, é classificada como ascendente.   

Horizontal: onde o assédio ocorre entre trabalhadores de mesmo nível 

hierárquico, e não tem relação com a forma direta de poder superior. Ocorre por 

exemplo, entre funcionários próximos que têm a mesma função numa determinada 

área da empresa.  

Misto: é nada mais do que as formas vertical e horizontal compiladas. Neste 

caso, o assediado pode ser abusado baseando-se ou não em relações de 

subordinação hierárquica, que caracterizam esta forma de assédio a mais grave mais 

comum com as parcelas mais discriminadas dentro das organizações, como a 

feminina. 

 

4  O labor e o gênero feminino 

4.1 A  mulher no labor ao longo do tempo 

Segundo Teixeira (2009) antes do século XVIII, toda a produção têxtil era 

puramente artesanal no mundo inteiro. À mulher, era designado o papel de bordados, 

costuras, crochês e os demais afazeres do lar. Isso porque, de acordo com Macedo 

(1985), o período entre a I Revolução Industrial e os séculos anteriores, foi guiado 

pelo trabalho manual têxtil de mulheres que atendiam, principalmente, em domicílio.  

 Esse cenário muda, de acordo com Teixeira (2009), a partir da I Revolução 

Industrial, ocorrida em meados do século XVIII na Inglaterra, primordialmente, essas 

produções artesanais passam a ser substituídas por um maquinário mais produtivo, 

capaz de reproduzir o trabalho humano de forma mais eficiente. A divisão de gênero 

no labor se inicia basicamente a partir daí. Como a cultura, por toda a Europa agrária 

se baseava na ideia de que a mulher tinha a função exclusiva dos afazeres domésticos 

e apenas pequenos ofícios artesãos, como a costura pra fora, ficou estabelecido que 

ela não era dotada de qualificação profissional para a operação de máquinas e essa 

questão incitou a diferença salarial entre homens e mulheres, assim que as mesmas 

se inseriram no mercado de trabalho industrial. 

Não se pode até hoje comprovar ao certo a origem das desigualdades entre 

homens e mulheres no mundo, mas no ambiente de trabalho, um dos fundamentos 
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responsáveis pela desvalorização da mão de obra feminina e o precursor do assédio 

moral de mulheres no mundo todo, foi, sem dúvida, a reprodução do modo de vida 

fora das fábricas, antes da I Revolução Industrial. A questão da diferenciação salarial 

entre os gêneros sob o mesmo trabalho feito, foi apenas o estopim para o 

embasamento do assédio moral entre estes. 

Com a introdução do novo cenário Industrial, já, no século XVIII, a mulher 

se insere num cenário exclusivo masculino: o das fábricas/indústrias e começam a se 

destacar de forma oficial, um pouco depois, no século XIX, no período pós e durante 

I Grande Guerra, de acordo com Teixeira (2009). Nesse sentido, apesar de se 

iniciarem nas atividades industriais, ocupavam de funções ou fins nada diferentes da 

Era pré- industrial, como a confecção de uniformes ou o exercício do cargo de 

enfermeira ou até mesmo, a função de agricultora, para garantir a subsistência da 

população europeia, importante nos cuidados dos homens feridos na I Guerra 

Mundial, século XIX. No entanto, nesse contexto de Guerra, segundo Thebaud (1991) 

,os postos de trabalho ocupados por mulheres correspondiam a  40% e, 

principalmente no período pós guerra- 1915 - esse valor correspondia já a 80%. 

Em outras palavras, o  período correspondente a I Guerra Mundial foi de 

extrema importância para colocar em evidência a eficiência do trabalho feminino na 

sociedade, porém, enfatizou as raízes das discrepâncias entre homens e mulheres, 

deixando mais camuflada a atribuição dos afazeres femininos a uma esfera privada, 

restrita ao lar e, ao trabalho dos homens, fora de casa, associado a uma esfera 

pública, de provedor e, porque não, grande responsável pelo sustento da mulher e 

dos filhos, tanto dentro de casa, quanto nas fábricas aonde trabalhavam. 

Segundo Haraway (2004), a separação e descrição desse âmbito análogo 

entre público e privado nas relações de gênero foi politicamente criticada por mulheres 

negras, como uma das formas de dominação imperialistas europeias e americanas, 

onde a cultura prevalecente era a de exaltação da figura masculina como meio atuante 

nas duas esferas e, portanto, limitadora da liberdade feminina. Um dos exemplos a 

essa divisão é a atribuição da figura feminina a tipos de trabalho e funções específicas, 

de forma a diminuir a ascensão da participação feminina nas atividades laborais e 

caracterizá-la como subalterna as atividades exercidas por homens.  

Segundo Teixeira (2009) no século XIX, devido a necessidade contínua do 

trabalho feminino para total sustento dos filhos e dos próprios maridos, a mulher, 

primordialmente na Europa, passa a lutar pela justa equiparação salarial e o fim das 
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desigualdades entre homens e mulheres nas organizações. Esse movimento, 

nominado como feminismo, buscava o reconhecimento e, de fato, por em prática uma 

ideologia de equidade  política, econômica e social entre os gêneros. Simone de 

Beauvoir, expoente desse movimento, lançou em 1947- século XX, auge do 

movimento - o livro intitulado “O Segundo Sexo”, que buscava propagar os mesmos 

ideais. Segundo esta: 

 

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho castrado que qualificam o feminino (Beauvoir, 1980. p.9). 

 

No final do século XX, sengudo Abramo (2000) na América Latina, entre os 

anos de 1970 e 1990, as horas diárias e semanais dedicadas ao trabalho pelo público 

feminino tiveram aumento. A qualificação profissional ou nível de instrução feminina 

também cresceu. No entanto, a equiparação salarial entre os dois gêneros não 

aconteceu. 

A grande problemática fomentada por essa nova versão da distância social 

acometida entre o gêneros no âmbito corporativo então, passa a sustentar, junto com 

a evolução da produção fabril e as altas demandas corporativistas de obtenção de 

lucro através de produção eficiente e formas de gestão administrativa baseada em 

cobrança por produtividade, a distância salarial entre homens e mulheres em diversas 

funções, o enraizamento do ataque à moral feminina, a invisibilidade ou pouca 

importância concedida as mulheres ocupantes de cargos e funções anteriormente 

consideradas masculinas ou destinadas ao público masculino como uma forma de 

merecimento que, traz consigo uma maneira importante de enxergar essa ocupação 

feminina no mundo do trabalho através da análise sobre o que ocorria antes disso 

acontecer. 

A realidade é que a mulher tomou as rédeas das atividades laborais tanto 

em número quanto em realizações visíveis a olhos internacionais. Conforme Pugliese 

(2009) a pesquisadora Marie Curie é exemplo disso, haja vista que ainda em 1911, 

descobriu a existência de dois elementos químicos importantes até os dias atuais : 

Rádio e Polônio e, isso a inseriu no contexto das trocas sociais laborais que eram de 

dominação masculina anteriormente, mas continuou não a reconhecendo como 

protagonista. 
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Sobretudo é importante evidenciar que o ambiente de trabalho, bem como 

a ação laboral executada por qualquer indivíduo  é considerada a peça asseguradora 

da sobrevivência do trabalhador tanto nas relações que este estabelece, quanto no 

que se oferece em troca de uma força de trabalho e que é no labor que se 

desenvolvem as relações de hierarquia, baseadas no quid pro quo entre trabalho, 

capital e as relações interpessoais diversas. Portanto, essas relações estabelecidas 

no trabalho refletem, positivamente ou negativamente, na vida pessoal de 

trabalhadoras diversas e, desta forma, trazem consigo, atenção da questão do 

trabalho feminino e suas leituras sociais. 

 

4.2 Trabalho feminino na Era atual 

A busca feminina por equidade no mundo laboral se fez presente, ao longo 

do tempo, de muitas formas. O feminismo foi a forma mais popular e precursora desse 

ajuste social entre gêneros. No mercado de trabalho, após a intensa participação 

feminina no mundo pós guerra europeu, a tomada do batente por mulheres, 

possibilitou a nova tendência ideológica mundial : a divisão entre os gêneros nos 

afazeres laborais. 

Se antes do século XIX o pensamento era de predominância ideológica 

patriarcal, isto é, a consideração da mulher como figura destinada a procriar e cuidar, 

exclusivamente, dos afazeres domésticos, depois, a configuração social mais 

encorpada e ampla no sentido dos sexos ( feminino e masculino ), no mundo do 

trabalho, fez nascer nas culturas diversas o pensamento de manutenção dessa 

questão da submissão e inferioridade da mulher nas atividades, de acordo com 

Teixeira (2009).  

A tentativa de se conservar essa ideia de inferioridade é : 

 

um legado material e ideológico desenvolvido pela modernidade para explicar 
e racionalizar um maior poder masculino. Este legado envolveu usar o género 
como estrutura simbólica que distingue entre masculinidade e feminilidade, 
como forma de justificar a divisão sexual do trabalho. Tal estratégia tem 
significado que rapazes e raparigas, homens e mulheres sejam agora 
considerados como socialmente, em vez de naturalmente, construídos, 
produzidos para modos diferentes de ser. (Arnot et al., 2000, p. 165) 

 

 

Como produto dessa ideologia, o que pareceu ser um avanço, a também 

participação feminina fora dos lares e contribuição destas na economia, se tornou um 
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meio de dupla discriminação do gênero feminino. Segundo Teixeira (2009), antes a 

mulher era considerada submissa e inferior ao marido dentro de casa, agora, com a 

divisão do trabalho fundamentada nos gêneros e no pensamento cultural patriarcal, 

ela é vista da mesma forma também durante atividades laborais. A esse pensamento 

de divisão sexual do trabalho, se atribui a principal motivação do movimento feminista 

no século XX.  

Em decorrência disso, as mulheres foram direcionadas para carreiras 

específicas, descritas como femininas e nas demais, dava-se espaço para o 

crescimento e ocupação  homens . Por exemplo, à mulher, era direcionado o olhar de 

enfermeira, cuidadora, costureira, carreiras que tinham como premissa a ideia do 

“cuidar” e, carreiras como engenharia, medicina, advocacia, ficavam a disposição da 

parcela masculina, a qual tinha o papel, ainda que puramente ideológico, de prover 

ao lar. A isso se deu, ao longo do tempo, o nome de feminização do trabalho, de 

acordo com Souza e Guedes (2016). 

Entretanto, de acordo com Castro e Lavinas (1992), essa segregação 

enalteceu as discussões acerca da mulher nos espaços público e privado, expondo 

pouco a pouco a situação da condição feminina nestes. Foi se tornando mais evidente 

que a oportunidade de qualificação profissional de homens e o destaque destes nas 

empresas foi possibilitado pelas segregações e discriminações sociais históricas entre 

homens e mulheres. Se as mulheres não puderam optar entre uma carreira e outra, 

os homens tiveram essa oportunidade. 

Um outro ponto a ser discutido é a libertação gradual da consciência 

coletiva feminina com relação ao papel anterior, de cuidadora. De acordo com Teixeira 

(2009) a mulher, a partir do século XX, principalmente, passa a escolher entre lar e 

trabalho laboral e a questão do direcionamento dela para carreiras próximas a ideia 

de cuidadora e do lar, apenas salienta que suas escolhas ainda são socialmente 

limitadas.  

A divisão sexual do trabalho compromete as relações de trabalho e seu 

entendimento uma vez que põe em cheque a questão do trabalho feminino e sua 

remuneração baseando-se nas relações domésticas as quais a mulher estava inserida 

e não recebia um salário fixo para isso. Então, é possível inferir que o trabalho 

doméstico e sua interpretação é um dos precursores da desigualdade salarial, do 

baixo desenvolvimento profissional das mulheres que são socialmente pressionadas 

a optar pela vida familiar exclusivamente e, por isso, muitas vezes interrompem 
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carreiras e aceitam empregos de baixo peso organizacional ou então cargos elevados 

por salários mais baixos. Por estas razões, na Era atual, a mulher se encontra em 

menor proporção global com relação a homens, no mercado de trabalho e em escala 

nacional, essa participação varia, de acordo com a localidade.  

Em âmbito internacional, a participação dos gêneros masculino e feminino 

a partir de 15 anos de idade está declinando, em 1.4 pontos percentuais comparados 

à última década e, também, de acordo com o Relatório “Work Employment Social 

Outlook” divulgado em março de 2018, pela Organização Internacional do Trabalho, 

em seu site oficial, a força de trabalho feminina em uma escala global atingiu 48,5% 

em 2018, o que representou uma distância de 26,5% do percentual de 75% alcançado 

pelos homens. Esses números se modificam conforme a região mundial. Nos países 

em desenvolvimento e desenvolvidos, a diferença percentual entre homens e 

mulheres empregados teve queda e se apresentou em 11,8% e 15,6%, 

respectivamente. Já nos países considerados emergentes, esse percentual subiu e 

alcançou 30,8% até março de 2018. Isso mostra a influência do desenvolvimento 

sócio-cultural regional na problemática abrangente sobre a participação feminina no 

mercado de trabalho global. Ou seja, fatores como a cultura local e o desenvolvimento 

sócio-econômico de qualquer país, influencia nesses percentuais e cenários de 

colocação da mulher como força de trabalho. 

Na figura abaixo, (figura 1), revela-se o nível atual e as tendências 

estatísticas da participação da força de trabalho no labor e o desemprego por sexo 

num período de 2009 até 2021. 
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Figura 1.Níveis e tendências em estatísticas da força de trabalho participativa e desemprego por 
sexo entre 2009-2021 

 

Fonte: Organização Internacional do trabalho, relatório World Employment Social 

Outlook – Trends for Women 2018, 2018. 

 

Os dados negativos referentes as diferenças entre a participação dos 

gêneros nos países em desenvolvimento e desenvolvidos podem ser atribuídos ao 

fato de que mulheres, nessas regiões estão, de acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (2018), menos restritas à normas sociais que podem 

embargar sua entrada no campo laboral. Segundo Thévenon (2013), as políticas 

públicas também tem alta relavância no assunto. As políticas de apoio familiar, por 

exemplo, que visam melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida particulatr, direitos a 

férias pagas e retorno ao trabalho equivalente, bem como serviços de cuidados 

infantis acessíveis para pais trabalhadores, contribuíram para aumentar as taxas de 

mulheres, e especialmente as das mães, nesses países.  

Nos países emergentes, aonde a diferença entre as forças de trabalho 

femininas e masculinas são maiores, essa discrepância se dá, principalmente, pela 

educação convencional oferecida a estas, que diferem das oferecidas a masculina 

embora já se considere diminuída as proporções entre os gêneros nas habilitações 

escolares nesses  países, desde a década de 1990, de idade economicamente ativa 

( 15-20 anos). Permanecem largos os percentuais diferenciados entre gêneros 

especialmente nos estados árabes, porções norte da África e sul da Ásia, devido ao 

baixo percentual de participação feminina no labor.   
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A explicação para isso nessas localidades se dá em torno de variantes 

como o nível de educação, que quanto maior proporciona melhor visibilidade curricular 

no mercado e, por exemplo, uma questão de impedimento religioso ou religioso-

cultural de participação das mulheres no labor. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (2017), estes países emergentes possuem cultura e/ou 

religiões  as quais, na maioria das vezes, limitam as escolhas femininas na busca de 

empregos remunerados. 

Atualmente, 42% da força de trabalho mundial (pouco mais de 1,4 bilhão) 

compõe a categoria de emprego vulnerável definida pela OIT e a categoria de 

trabalhadores autônomos, estão mais propensos ao emprego informal e a viver na 

pobreza, ou seja, se encontram sem qualquer assistência governamental. Nesse 

cenário, um outro ponto a se considerar referente a mesma pesquisa, é a propensão 

feminina ao desemprego, quando comparada a propensão masculina, no mesmo 

assunto. Até março de 2018, 6% era a taxa de desemprego feminina, 0,8% maior que 

a masculina, por exemplo. Nesse sentido, é importante salientar que a taxa de 

desemprego, além de tudo, é algo que se submete a fatores econômicos e sociais dos 

países e, portanto, é uma variável não muito segura para se aferir a participação 

feminina no mercado de trabalho e a qualidade do emprego ofertado a estas. 

 Entretanto, esses dados são essenciais para situar a realidade dos 

empregos formais e informais pelo mundo e como a figura da mulher está vulnerável 

a essas questões. Países com maior taxa de desemprego tendem a ter emprego 

informal e/ou oferta de trabalhos de baixa qualidade em maior quantidade e, quem os 

ocupa é a parcela que está mais propensa ao desemprego e tem dificuldade de ocupar 

cargos. Ou seja, as mulheres nos locais onde há maior taxa de desemprego, estão 

mais sujeitas a aceitar quaisquer oportunidades de emprego, e isso também é uma 

atual realidade de não equidade no labor em termos globais. 

Na ocupação vulnerável (considerada como o trabalho familiar pela OIT) 

também há disparidades entre os gêneros. Nas últimas duas décadas houve um 

decréscimo de 4,6% neste, quando ocupado por mulheres e, um acréscimo de 1,8% 

da ocupação destas no trabalho autônomo. No entanto, no mundo há hoje um total de 

36,2% de trabalhadores autônomos e dentro desse percentual, o número de mulheres 

ainda é 10 vezes menor quando comparado ao de homens. Esses números também 

entram nas questões das desigualdades sociais de cada país ou sub-região no mundo 

e, por isso, varia de acordo com estas.   Nos países em desenvolvimento, por exemplo, 
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a contribuição feminina no trabalho familiar alcança 42,3% e a masculina apenas 

20,2%. Nos países emergentes uma outra situação acontece: há um decréscimo de 

5,8% da participação feminina nesse tipo de emprego e um aumento de 2,4% no 

trabalho por conta própria no período de 2009 à 2018 e esse percentual deve se 

manter, de acordo com as projeções da OIT. Nos países desenvolvidos, o percentual 

de mulheres trabalhando como autônomas é 6,9 e contribuindo para o trabalho familiar 

é de 1,6, de acordo com a OIT (2018). 

A OIT considera como emprego informal, aqueles que não têm natureza 

jurídica e que tem sua produção ao menos parcial para o mercado, sem registro 

formal. O empregado nesses termos é aquele que não faz parte de nenhum plano de 

recebimento de benefícios corporativos, como licenças médicas. 

       Nesse sentido, é preciso salientar que a ocupação informal, sendo ela 

autônoma ou familiar é limitada em relação ao conjunto de direitos protetivos quando 

comparadas a trabalhadores formais, no mundo todo. Sendo assim, o fator 

desenvolvimento econômico é uma variável imprescindível nessas situações e, por 

isso, nos países emergentes ou em desenvolvimento essas ocupações de risco estão 

presentes em maior quantidade.  

Outro ponto relevante é a questão da baixa transformação da parcela 

feminina atuante no trabalho informal se tornar um dia uma parcela empreendedora. 

No mundo todo, mulheres empregadoras representam apenas 1,7 por cento do 

percentual de ocupação laboral feminino total e, mesmo assim, alcançam um aumento 

marginal de 1,5% se comparada a década de 1990. Por isso, é importante salientar 

que este fator também está sujeito as variações sócio-econômicas nas regiões 

globais, mas em todos os casos, corrobora a distância entre a importância mundial 

alcançada no labor por homens e o quanto a mulher se encontra atrás nessas 

situações. Por exemplo, mesmo nos países desenvolvidos, as mulheres representam 

menos de 33% dos cargos de chefia e média gerência e contabilizam apenas 5% dos 

cargos de diretores executivos (CEOs) das empresas registradas no mundo todo. 

De acordo com o relatório Women at Work: Trends (2016), toda as 

disparidades de gênero no mercado de trabalho só agravam problemas de proteção 

social. Ademais,  a baixa participação feminina no labor, em comparação a masculina, 

as discrepâncias salariais entre ambos os sexos e suas consequências nas 

disparidades de gênero nos níveis hierárquicos nas organizações mundiais e a ainda 

submissa participação feminina no trabalho vulnerável resultam em uma negativa 
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forma de acumular e exercer direitos, como o de previdência social.  Por isso, a 

cobertura previdenciária para mulheres é mais baixa, o que resulta em uma situação 

de pobreza também direcionada ao público feminino. 

Sobre tudo isso, o que se constata nos tempos atuais é a manutenção da 

média feminina de participação mundial no labor enquanto inferior a média de homens 

no mesmo cenário. Assim, a problemática de disparidade salarial entre homens e 

mulheres em muitos países desenvolvidos salienta os problemas contínuos de 

qualidade do emprego ocupado por cada gênero, apesar de haver, de fato, a ascensão 

feminina nos postos de trabalho pelo mundo. Neste caso, como as mulheres puderam 

melhorar, de forma significativa, o seu nível de escolaridade ( conforme os anos e 

proporcionalmente as regiões globais ) se tornaram capitais humanos de nível elevado 

e, por isso, seus números chegam a superar os dos homens, em vários países 

desenvolvidos, o que mostra uma possível reversão das disparidades nesse contexto, 

mas é preciso considerar os fatores economico-sociais destes países para se levar 

em consideração esse cenário. 

 

4.3 Aspectos relevantes para a depreciação da figura feminina 

4.3.1Educação, família e trabalho 

Há questões que impediram e impedem o desenvolvimento educacional e 

a colocação da mulher no mercado de trabalho e, ainda, engendram uma ideia limitada 

da mulher nas funções laborais, quando assumidas por estas. Essas ideias são a base 

ideológica da prática constante de assédio moral contra estas no labor. No mundo, 

são basicamente três os fatores ideológicos que se interligam e motivam tais ações: 

cultura, religião e a qualidade educacional disponibilizada para mulheres. 

Em todo o mundo, a história de construção das civilizações é diferente em 

sua essência. De acordo com Laraia (2006) cada nação se torna única a medida que 

constitui-se aos poucos e, por isso, a formação de uma cultura se restringe ao meio 

ao qual ela está inserida e a esta, é atribuído os valores, costumes, normas 

convencionadas, história de construção do espaço ou “nascimento” da própria 

população e alguns elementos que os unem. Por exemplo, no Brasil, um país de 

grande extensão territorial, há uma grande variedade de costumes e ideologias locais. 

No Nordeste é possível encontrar uma culinária diferente das outras regiões do país, 

mas o idioma falado é o mesmo,  português, e a identificação de nacionalidade de um 
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cidadão nordestino é como brasileira. A cultura então, vai ser a junção dos elementos 

exclusivos de cada região estatal do país, como a culinária e a forma de falar o 

português, com o que é comum em todo território nacional, como a língua. 

A concepção de cultura varia conforme as vertentes ideológicas que a 

explicam, mas como uma concepção geral, é possível entendê-la como : 

 

Tomando em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo complexo 
que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade. ( Laraia, 2006, p.25) 

 

Sob essa definição, é possível concluir que há inúmeras variáveis culturais 

no mundo inteiro e que nenhuma está sob nenhuma forma, inferior a outra, sendo o 

conceito e vivência cultural um aspecto puramente singular, regional e independente. 

No entanto, quando considerada a questão da introdução da mulher no mundo laboral 

ou questões bastante recorrentes nos ambientes organizacionais que ferem a figura 

feminina, como o assédio a estas, como forma de entendimento do problema causado 

no desempenho das funções ou as distorções negativas que as empresas e 

funcionários sofrem, é necessário o entendimento do reflexo cultural das nações nas 

organizações. 

No mundo todo, há culturas proibitivas ou embasadas em dogmas 

religiosos limitantes que pressupõem uma educação desigual entre os gêneros, uma 

das origens do olhar sobre a mulher como ser humano ainda submisso ao patriarca. 

Apesar de até 2015, de acordo com o PNUD, 52% da população mundial ser feminina, 

a maiorias das ocupações laborais que envolvem poder e prestígio dentro e fora das 

organizações, são ocupadas por homens. Nesse sentido, uma pesquisa realizada no 

Centro Mundial de Análise Política, realizou em 2015 um levantamento em 197 países 

no mundo a respeito das leis e direitos pertinentes a igualdade de gêneros e concluiu 

que a não equidade entre os gêneros se pauta, justamente, nestas variáveis.  

A figura abaixo (figura 2) faz parte dessa pesquisa realizada pelo Centro 

Mundial de Pesquisa Política, localizado na Universidade da Califórnia e mostra as 

regiões globais em que as escolas são pagas e as regiões em que o ensino secundário  

não é pago. 
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Figura 2. A educação secundária sem taxa de matrícula 

 

Fonte: World Policy Analysis Center, 2015 (adaptado). 

 

Em resumo, de acordo com essa pesquisa, mais de cento e cinquenta 

países necessitam proteger-se para manterem a participação econômica de mulheres 

no mercado, sessenta e um países, dos 197 pesquisados, fornecem apoio protetivo 

ao casamento feminino numa idade menor que a permitida por meninos e noventa e 

dois países asseguram licença maternidade remunerada apenas para mulheres, 

excluindo os pais dos cuidados com os filhos e perpetuando as desigualdades nas 

oportunidades de trabalho.Se faz necessário, portanto, o entedimento completo 

dessas barreiras estruturais impediditivas da igualdade de gênero. 

Por isso, além de recursos financeiros, capacidade e estrutura, as escolhas 

parentais para os filhos, alinhadas às atitudes dos educadores nas escolas, têm 

também grande influência nos numeros de mulheres matriculadas nestas e isso com 

certeza reflete nas formações profissionais futuras. De acordo com a UNESCO, se 

uma menina decide se matricular numa escola, e permanece até a graduação no 

ensino básico fomentada por estes fatores, o resultado é uma educação sem 

desigualdade e isso reflete numa igualdade em outras esferas da vida, bem como no 

mercado de trabalho. 

Neste caso, é preciso avaliar, principalmente a questão econômica dos 

países e relacioná-la . Na pesquisa em questão, foi revelado que, com exceção de 

sete países, dos 197 pesquisados, possibilitaram/possibilitam estudo primário sem 
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custo, no entanto, há cobrança de mensalidade escolar no ensino médio por mais de 

40 países deste total. Ademais, o custo também parece ser uma barreira na educação 

de meninas. Segundo os dados da mesma pesquisa, entre os países que revelaram 

seus gastos públicos com educação via consulta pública, 43% dos países que cobram 

mensalidades antes do término do Ensino Médio, gastam menos de 4% do PIB na 

educação e, com isso, as mulheres tendem a ficar de fora das escolas nas regiões 

que têm a maior tendência de cobrança de mensalidades. As famílias priorizam, por 

exemplo, a educação dos filhos homens nestes casos. 

Quando o tema migra para legislação que contemple a licença-

maternidade, a pesquisa revela que 188 países possuem licença maternidade apenas 

para as mulheres e apenas noventa e seis dos 197 contabilizados possuem o mesmo 

benefício para pais. Isso também é um fator de extrema importância nas questões de 

sustentação do assédio  moral ligado a gênero e a cultura de cuidados do lar atribuídas 

à mulher exclusivamente, o que, mais uma vez, reduz as oportunidades econômicas 

femininas implicando diretamente na questão de discrepância salarial entre ambos os 

sexos e, até mesmo as taxas de emprego entre estes. 

 

 

4.3.2 Problemática constitucional e trabalho feminino 

Para explicar a situação do assédio a mulheres nos ambientes laborais, a 

temática constitucional tem de ser abordada. A constituição de um país, segundo 

Lassalle (2004) é resultado da expressão de fatores reais de poder; e se ela os 

representa, será nominal. Ou seja, a representatividade e/ou expressividade de 

direitos garantidos por constituições advém de um poder, que, de acordo com uma 

noção sociológica abordada pelo autor, o legitima. 

Deste modo, a desigualdade de gênero embasada numa legislação ou 

apoiada por esta, pela falta de leis que previnam sociedades de práticas desiguais, 

contribui para a interpretação da figura feminina submissa e portanto, legitima, na 

maioria dos casos, o assédio moral à estas e, por isso, torna-se relevante também, 

dentro da temática deste estudo. 

Até 2015, de acordo com o Centro Mundial de Pesquisa Política, mais de 

95% das 56 constituições adotadas desde 1995 garantiam a igualdade de gênero, 

apesar de 32 outras não a garantirem explicitamente ( figura 3). 
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Figura 3 A abordagem da constituição sob o viés de igualdade de gênero 

 

Fonte: World Policy Analysis Center, 2015 (adapatado). 

 

Além disso, os dados revelaram também que entraves socioculturais ainda 

fazem parte das legislações e influenciam a as distâncias entre os sexos. De acordo 

com a mesma, 11 constituições ainda permitiam – até 2015 - que a lei consuetudinária 

ou religiosa substituísse as proteções constitucionais de igualdade de gênero.    

Diante disso, a situação da mulher no mercado e questões de igualdade no 

labor podem ter ganhado destaque nas discussões sociais e os esforços para se 

reduzir esse gap, entre homens e mulheres,  podem ter crescido nas últimas décadas, 

mas bases de constituição da definição de cidadania associada à mulheres ainda se 

encontram em atraso. De acordo com Karawejczyk (2010) no Brasil, por exemplo, 

somente em 1932 foi concedido às brasileiras constitucionalmente, o direito ao voto. 

Desta forma, as distâncias sociais entre os gêneros, pelo mundo ganham 

cada vez mais a atenção social e se inclui, por exemplo, em projetos de cunho 

diplomáticos internacionais. Por essa razão, a Organização das Nações Unidas 

estabeleceu, desde 2012, que na Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, a 

equiparação dos gêneros fosse colocada em pauta como peça também fundamental 

para o alcance real do desenvolvimento sustentável dos países participantes, até o 

ano de 2030. 

Nessa perspectiva, esse objetivo vem se mostrando em progresso pelo 

mundo, não somente pela perspectiva constitucional, porém, ainda na Era atual, 
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persistem as desigualdades entre homens e mulheres que permeiam os ambientes 

laborais e implicam em muitas práticas discriminatórias, como o assédio moral. 

 

  

4.4 Mulheres e o assédio moral no mundo 

Baseado em moldes sociais, o assédio moral pode acontecer com 

diferentes pessoas, independente de sexo e se caracteriza pela humihação, 

degradação do ambiente laboral e repetição dessas ações para com os assediados. 

Este se estabelece pelos diferentes níveis de poder tanto sociais que repercutem nas 

organizações tanto pela própria cadeia hierárquica estabelecida nestas e, por isso, a 

questão constitutiva da imagem feminina ao longo do tempo embasada por fatores 

histórico-culturais desta, ainda contribui para as perseguições morais que acontecem 

nos ambientes laborais, com maior frequência em mulheres. 

De acordo com Salin (2003) o poder desigual nas escalas hierárquicas das 

organizações se associa ao pensamento patriarcal construído em torno da mulher e 

seu papel tradicional e o estatuto subalterno de certas minorias implicam nas 

apresentações e suas formas de assédio, uma vez que mulheres são enxergadas no 

contexto social como tendo menor poder. Nas organizações, isso acontece de igual 

forma. 

Por isso, é importante ressaltar a falta de consenso sobre as ações de 

assédio moral ligado à gênero que essa problemática alcança nas relações de 

trabalho. Na maioria das vezes, esse assédio ocorre de modo que seja difícil 

comprová-lo, através de gestos e palavras sutis e/ou de duplo sentido, não deixando 

brecha para o total processamento e entendimento da situação.  Uma vez que a 

mulher é mais assediada que o homem nas organizações, de acordo com Hirigoyen 

(2011), sua credibilidade tende a ser menor e, portanto, trabalhadoras quase sempre 

não reportam a violência psicológica sofrida, mesmo que, neste caso, seja sofrida 

repetitivamente. Além disso, a denúncia desses casos no labor pode não ocorrer por 

razões mais específicas como por exemplo, a falta de punição que o assediador pode 

receber e, também, as assediadas muitas vezes não conseguem comprovar que 

houve prática de assédio. 

 

O assédio moral começa frequentemente pela recusa de diferença. Ela se 
manifesta por um comportamento no limite da discriminação proposta sexista 
para desencorajar uma mulher a aceitar uma função tipicamente masculina 
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[...] Provavelmente, da discriminação chegou-se ao assédio moral, mais sutil 
e menos identificável, a fim de não correr o risco de receber uma sanção. 
Quando a recusa se origina de um grupo, para ele é difícil aceitar alguém que 
pensa ou age de forma diferente ou que tem um espírito crítico: O que 
detestam naquele que pensa de outra maneira não é tanto a opinião diferente 
manifestação de desenvoltura com que quer julgar por si próprio – o que, com 
certeza, eles nunca fazem e, no foro intimo, têm consciência de não fazê-lo 
(HIRIGOYEN, 2011. p. 37-38) 

 

 

Nesse cenário, em diferentes estudos sobre o assunto, toda a 

compreensão sobre assédio moral de que este tem como assediado uma pessoa 

vulneravel psicologicamente é uma explicação ultrapassada e não reflete os reais 

fatores que levam a acontecer o assédio moral. A percepção do assediador sobre a 

mulher por exemplo, traz consigo, no mínimo uma identificação desta como 

inferior/incapaz, mas não necessariamente a leitura do executor do assédio sobre a 

mulher é real. Por isso há tamanha influência cultural nos casos de assédio moral. 

Já em 1980 com a pesquisa de Heinz Leymann, realizada na Suécia, 

considerada como a pioneira no que tange o psico-terror, os dados revelavam que 

cerca de 55% dos casos de assédio reportados e identificados se referiam à mulheres. 

Em pesquisa posterior, já no século XXI, Marie-France Hirigoyen corroborou a 

pesquisa de Leyman  e revelou que a clara diferença entre os assediados em relação 

ao gênero nos postos de trabalho sendo 70% dos assediados mulheres e apenas 30% 

homens. Além disso, também ficou evidenciado com essa pesquisa a situação de 

terror sobre a gravidez que as mulheres sofrem, advindas dos casos de assédio 

revelando que a mulher tende a se privar da gravidez porque tem medo de ser 

demitida. 

Neste estudo atual, ainda foi explicado pela autora que a disparidade 

abissal nos percentuais de assédio são justificadas por uma questão sociocultural, 

dos diferentes países em que este ocorreu, por isso, Hirigoyen (2011) aponta para a 

necessidade de se verificar os reflexos sociais que influenciam nas ações de assédio 

moral ligado à gênero.  

Então a certeza que se define nesse âmbito é a de que a mulher é um alvo 

assíduo de violência psicológica laboral ainda nos dias atuais e, a dificuldade de 

mensuração desses casos é muito grande, devido a questões que potencializam e 

permeiam essas ações, que é associada a uma estrutura social majoritariamente 

ideológica em benefício do gênero masculino. Pela linha cronológica das duas 
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pesquisas globais promovidas pelas duas autoridades no assunto, pode-se perceber 

que, apesar de toda a movimentação e tendência social no mundo, em sua maioria, 

de dar prioridade ao tema da mulher e sua ocupação na vida social e mercado de 

trabalho, o assédio moral ainda permeia as organizações e se apresenta em maior 

número em mulheres. 

 

 
 

6 Relevância jurídica do tema  

6.1 Legislação brasileira 

Sendo o assédio moral uma conduta abusiva e repetitiva, na ordem jurídica 

fere a ordem dos direitos sociais, aqueles que são considerados fundamentais e 

procuram promover a igualdade e proteção de garantias oferecidas pelo estado de 

direito. A legislação brasileira, de acordo com a cartilha do Senado Federal brasileiro, 

divulgada em 2016, desde a Constituição Federal de 1988, que se baseia no Princípio 

da Dignidade Humana, dá importância ao tema associando-o a essa temática. Nesse 

sentido, a contemplação dos direitos trabalhistas, com a implementação da 

Consolidação das Leis de Trabalho em 1943, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (2013) já se fez enquanto prelúdio do que a Constituição 

posterior veio a representar nesse âmbito. 

 A Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), segundo o artigo 483 desta,  

prevê, desde sua existência, o esclarecimento de que o empregador que quando se 

exige serviços ou metas que sejam superiores à força de trabalho disposta pelo 

empregado e/ou o trata com rigor excessivo, ocorrem ofensas físicas ou morais, que 

desonrem o trabalhador, é previsto para a organização em que isso acontece, uma 

indenização em favor do empregado. 

Isso, então, trouxe a questão que assola todos os tipos de trabalhadores : 

a forma digna de tratamento dos mesmos dentro das organizações. Sendo o 

fenômeno do assédio moral uma forma de psico-terror nos ambientes laborais, que 

muitos autores definem como precursora da degradação destes, o surgimento da CLT 

trouxe a reflexão sobre a dignidade dos trabalhadores e a responsabilidade das 

organizações em viabilizar um ambiente laboral minimamente aceitável, de modo a 

possibilitar as atividades nestas. Ou seja, os comportamentos de abuso moral nesses 

ambientes, que provocavam a desestruturação das próprias empresas, como 
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cobranças de tarefas impossíveis de serem realizadas, humilhações reincidentes e 

outras, que se valham de uma necessidade de alta produtividade, são ações que, com 

o tempo, foram cada vez mais repreendidas pela sociedade brasileira e sua estrutura 

jurídica. No período atual, o combate ao mobbing tem respaldo constitucional e não 

se limita às vantagens do empregador, haja vista a importância que o tema ganhou 

na sociede brasileira. 

Nesse contexto, tendo em vista que a Constituição Federal tem como 

premissa sobrepor a dignidade humana a qualquer interesse de ordem ou poder 

econômico, o que se vê, já no Artigo 1º é que em todos os estados do Brasil, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa ( como 

trabalho autônomo ) são direitos básicos pertinentes à esfera social. Nos artigos 170 

e 193, garante-se, na mesma Constituição, respectivamente, a valorização do trabalho 

humano e bem-estar e, a justiça na esfera social, o que é constantemente violado 

através da prática do assédio moral. 

Deste modo, é possível perceber o papel das empresas e, portanto, sua 

responsabilidade nas ações de assédio dentro delas. O assediador e a empresa tem, 

portanto, igual responsabilização pelos atos de perseguição moral, pois o terror 

psicológico promovido, fere a dignidade do trabalhador, acarreta prejuízos em sua 

saúde, inviabiliza seu bem-estar e, portanto, sua capacidade de produção.  

Na Constituição brasileira há, além do artigo 1º, os artigos 3º que visam 

garantir a liberdade justiça e igualdade social, incluindo o bem de todos, independente 

de raça ou sexo; o artigo 5º que, de certa forma, reitera o que o anterior diz e tem 

como uma das premissas principais, esclarecer que homens e mulheres possuem 

direitos iguais socialmente, além de coibir ações de tortura e/ou degradantes, estando 

estes tipos de ações sujeitos a punição de indenizações por dano moral, material ou 

à imagem; o artigo 7º o qual assegura os direitos dos trabalhadores que visam a 

melhoria de sua condição social, tal como a indenização devida a estes, caso tenham 

sofrido algum tipo de dano/perda no trabalho, o que, por si só, já legitima o assédio 

moral nestes termos. 

Afora isso, a lei 13.185/2015 institui o Programa de Combate a Intimidação 

Sistemática e  tem como intuito reduzir os constrangimentos psicossociais sofridos em 

qualquer esfera, principalmente no labor. A lei 9.029/1995 institui, em complemento a 

esta, um direito exclusivo das mulheres que estabelece a proibição da exigência de 

qualquer tipo de comprovação de gravidez das mesmas, visando cercear práticas 
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discriminatórias relacionadas ao gênero feminino nesse aspecto. A lei 8.112/1990 

institui no artigo 116 que servidores públicos devem representar a legalidade, e contra 

a omissão e ao abuso de poder, também peça chave nos casos de assédio contra a 

moral e, por isso, em seus outros artigos, a lei garante punição rígida a esses casos. 

Ademais a constituição brasileira ainda adere em seu texto, via Decreto 

7.037/2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos, que basicamente universaliza 

direitos em contexto de desigualdades sociais, por exemplo, a igualdade de gênero 

no labor e a violência sofrida por ambos os gêneros . Além disso, o Programa atenta 

para o combate às desigualdades e explicita que muitos casos de discriminação 

acontecem sob forma de violência em sujeitos historicamente e estruturalmente 

vulnerabilizado.  Em seu Objetivo Estratégico VI, estabelece que o ambiente de 

trabalho seja igual, decente e seguro, o que também, de certa forma, condena as 

práticas de assédio ligadas à gênero. 

Isso tudo evidencia o peso das consequências para as organizações, no 

cerne da justiça brasileira, entretanto, o assunto apesar de se evidenciado 

socialmente, ainda dispõe de leis que não apontam diretamente para a prática de 

assédio moral, ligado à gênero ou não, nas organizações brasileiras e, por isso, se 

mostra insuficiente nas penalizações dessa prática. 

Vale lembrar também que para se haver julgamento da empresa e/ou 

agressor moral nesses moldes constitucionais, é preciso avaliar a situação da vítima, 

que deve, por sua vez, além de se expor, provar que sofreu abuso moral, o que torna 

essas punições extremamente difíceis de acontecerem, apesar de danificarem a 

imagem das empresas processadas.  

Nesse sentido, se valendo deste estudo, é importante salientar que a 

parcela social que mais é afetada com essa falta de especificidade de leis punitivas 

da prática são as mulheres, tratadas de forma discriminatória por questões histórico-

culturais. E, portanto, isso mostra que o tema ainda tem que evoluir nos moldes 

constitucionais nacionais para a atenção devida às repercussões dos casos ligados 

ao gênero feminino.  

 

 

6.2 Assédio, mulher e constituições mundiais 

Antes de se averiguar qualquer dado que possa mensurar a quantidade de 

constituições que priorizam a figura feminina ou reconhecem a superior quantidade 



48 
 

de assédio moral ligado ao feminino é preciso discorrer sobre a necessidade de se 

extinguirem ou diminuírem das vias que possibilitam o assédio deste. Nesse sentido, 

é necessário explicitar a nível mundial, as políticas para combate a discriminação de 

gênero. 

Nos últimos anos, os esforços globais para equiparação dos gêneros nas 

organizações e diferentes formas de trabalho, como os informais, aumentaram, dada 

a visibilidade que o tema alcançou durante esse período. Entretanto, há alguns 

fatores, como a desvantagem salarial da mulher, com relação ao homem nos postos 

de trabalho – mesmo cargo- e a participação da mesma no labor, são percentuais 

mundiais que ainda precisam se desenvolver.  

Nestes casos, estes são fatores que contribuem seja como recurso de 

sustentação das diferenças de gênero e, portanto, justificativas utilizadas pelo 

assediador no ambientes laborais quando assediado o gênero feminino, sobretudo, 

ou como a gênese do próprio assédio, exemplificando a prática com papel 

discriminatório. Neste caso, as disparidades salariais entre homens e mulheres, por 

exemplo, sustentam essa explicação. 

Sendo a discriminação da mulher no ambiente de trabalho, entendida,, 

segundo o dicionário Michaelis (2018) como o ato de segregar/distinguir a figura 

feminina e, o assédio moral uma conduta abusiva repetitiva e que põe em cheque a 

viabilidade do próprio trabalho, tendo por base as relações de poder construídas 

socialmente e também as embasadas na hierarquia organizacional, conclui-se que a 

discriminação de gênero se institui para possibilitar o assédio moral ligado a este. 

Diante disso, a pesquisa realizada pelo Centro Mundial de Análise Política 

da Universidade da California, nos EUA, que reuniu em sua análise, 197 países no 

mundo inteiro ocorrida no ano de 2015, também constatou que apenas 64 países 

garantem constitucionalmente a proteção das mulheres em relação a discriminação 

no trabalho ou garantem pagamento igual para trabalho de igual cargo entre gêneros 

e, somente 40 países têm proteção legislativa contra discriminação de gênero na 

contratação e pagamento.  

Por isso, no âmbito constitucional é possível notar progresso evidente em 

relação ao que possibilita os assédio morais à mulheres, porém, ainda há um grande 

percentual, dos países contabilizados – até 2015 – que necessitam ainda incluir em 

suas leis, a oficialização de ações punitivas à empresas cuja discriminação e assédio 

moral ocorrem. A pesquisa revelou que das constituições adotadas nos últimos 20 
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anos, 38% garantem proteção contra a discriminação no trabalho, em comparação 

com apenas 12% das que existiam anteriormente. 

Sendo assim, ainda em nível mundial, o tema tem registrado uma 

relevância cada vez maior e as empresas, nessa valorização do assunto, tendem a 

acompanhar e responder positivamente essas consequências jurídicas, de modo que 

não haja nenhuma ou se evite ao máximo, dentro das organizações, as perseguições 

psicológicas, principalmente com agravante no gênero feminino. As punições jurídicas 

devem então, continuar e, por isso, as organizações devem dispor de conhecimento 

e maneiras para contornar as situações de assédio nesses casos, principalmente.   

 

7 Consequências  

De acordo com um dos primeiros na pesquisa sobre o assédio moral e seus 

efeitos, Heinz Leyamann (1980), além de descrever suas premissas e frequências e, 

essencialmente destacar de forma pioneira a maior ocorrência dos casos com 

mulheres, atribuiu como consequências do ato, três esferas afetadas por estes: a 

sociedade, indivíduo e empresa. Na sociedade, encontra-se o suporte do afetado, 

como já revelado pelo próprio - em sua maioria do sexo feminino- sendo esta a 

acolhedora do tratamento destes. Por exemplo, são nas relações sociais fora do labor, 

como numa família, que o assediado recebe afeto e por meio de hospitalizações ou 

acompanhamento médico que este consegue se reerguer física e psicologicamente. 

Nesse sentido, é importante relembrar que sendo o assédio moral uma 

conduta perversa e repetitiva, ou seja, que acontece de forma contínua e, dificilmente 

é denunciada ou identificada pela vítima, suas consequências podem ser grandes 

para a saúde psicológica dos trabalhadores e trabalhadoras em geral e, pode vir a ser 

necessário que estes recorram a tratamentos psicológicos ou físicos, no caso de 

distúrbios físicos, decorrentes do emocional abalado. Isso configura as consequências 

do psico-terror no âmbito individual. 

 Hirigoyen (2001) enaltece que esse tipo de assédio acarreta 

consequências físicas e psicológicas que se assemelham com os sintomas de 

estresse, depressão e ansiedade, mas incitados pela vergonha e humilhação das 

vítimas. Nesses casos, o trabalho destas começa a ser afetado de modo que se possa 

começar a presenciar, por exemplo, o absenteísmo do trabalhador (a). Somada a 

isso, a produtividade também é afetada nas organizações como consequência 

imediata de uma ambiente laboral degradado e, muitas vezes pela própria 
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desestruturação emocional e queda de confiança nas próprias atividades 

desempenhadas pela vítima. A maneira de cobrança de metas que se utiliza do 

assédio ou perseguição moral nas organizações desencadeia uma inviabilização de 

um meio laboral com baixa colaboração. Se o trabalhador tem baixa autoestima, 

desencadeada pela violência sofrida, ou se seu psicológico foi afetado de alguma 

forma, adquirindo uma depressão ou distúrbios psicológicos mais graves, 

automaticamente o desempenho das atividades exercidas por este fica comprometido 

e a empresa perde lucratividade. 

No cenário empresarial, além da perda de lucro e aproveitamento das 

funções exercidas individualmente, perde-se também a credibilidade no mercado, 

para os casos denunciados na justiça, que se dão normalmente depois de a 

perseguição desencadear a demissão voluntária ou não dos funcionários. Além disso, 

a nivel nacional, se o afetado provar que, de fato, teve seu trabalho comprometido 

frequentemente pela violência moral via processo judicial, a empresa deve pagar 

indenizações diversas a este e o caso se torna mais conhecido, tornando o 

monitoramento dessas ações por parte dos trabalhadores muito maior e engatilhando 

ainda mais ações contra a empresa, caso a conduta seja de grande constância nos 

diversos níveis hierárquicos desta. 

Em resumo,  

 
O assédio moral pode ter repercussões negativas difíceis de contabilizar. 
Pode originar na vítima danos irreversíveis e, em casos extremos, poderá, 
inclusivamente, levar ao cometimento de suicídio. As consequências podem 
ser extremamente nefastas, com possíveis reflexos ao nível da saúde, física 
ou psíquica do assediado, influindo negativamente na sua própria família tal 
como nas relações sociais. Os seus efeitos nocivos poderão estender-se 
mesmo à própria empresa que permite este fenómeno, mas, por fim, 
repercutir-se-ão sempre sobre a sociedade.    (Rocha, Pacheco 2007, p.274) 

 

 
Outrossim, é sempre relevante lembrar da grande problemática construída 

em torno do ciclo de denúnicias desses casos no labor e que como se trata de abuso 

de poder, as mulheres representam uma das parcelas que mais sofre em relação ao 

assunto, porque na maioria das vezes a agressão à sua moral é concebida como algo 

natural, apenas uma reprodução do cotidiano social, devido a toda carga histórica sob 

a constituição do eu feminino como um sujeito inferior e submisso a homens, e 

sobretudo criado para manter-se inferior no poder em todas as esferas. Deste modo, 

o reporte desse tipo de situação por mulheres favorece até mesmo que estas sejam 
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culpadas das próprias agressões morais sofridas dentro das organizações, tamanho 

o descrédito atribuído a estas. 

 

8 Considerações Finais 

No sistema capitalista, o labor se densenvolve no mundo, amparado pela 

cobrança das gestões nas fábricas, principalmente. Com o passar do tempo, as 

teorias administrativas conseguem expor o que acompanha as fases capitalistas a 

respeito de como as organizações se portam para sobreviver a crises e o 

compromisso destas, principalmente, com a evolução da produtividade e tudo o que 

esta envolve. 

O que fica evidente, na relação entre contextos históricos e as teorias da 

administração e gestão de produção é que depois das crises que envolviam excedente 

de produção, a partir da década de 1970 - sobretudo - se intensificam o pensamento 

neoliberal e a coerção dos trabalhadores, mediante um sistema econômico baseado 

na multifuncionalidade de contrato, como o part time, trabalho temporário, 

terceirização, dentre outros. Isso traz à tona um ambiente baseado em tensões de 

gestão, aonde o trabalhador da gerência se vê numa posição de extrema cobrança, e 

traz consigo, na sua atuação, uma postura que tensiona as relações laborais e reforça 

a coerção incitada pelo sistema Toyotista, o qual prega a administração de empresas 

voltada para aumento das receitas através da redução de custos organizacionais, por 

isso propõe o corte de pessoal  e isso embasa o medo dos trabalhadores de perder o 

emprego. 

Ohno, idealizador dessa ideologia de produção toyotista, facilita essa forma 

de coerção do trabalho em todas as camadas das organizações porque esse 

pensamento se baseia no conceito da redução dos postos do trabalho a fim de obter 

maior aproveitamento das funções exercidas pelos trabalhadores, ou seja, essa 

proposta diminuiria os custos empresariais, já que a forma de se consumir e produzir 

havia mudado conforme a economia e por causa disso o trabalhador estava exposto 

a um ambiente de extrema cobrança por produtividade e para atender as demandas 

de elevadas hierarquias, com medo de perder o emprego, se valia de hostilidade, 

principalmente, nas relações de cobrança das proutividades laborais. 

Não muito depois, em 1980, o assédio moral estava sendo estudado na 

Suécia, por Leymann e revelava o que acarretava para o trabalhador e sua saúde, de 
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forma bem clara. Mais tarde, a psicanalista Marie-France Hirigoyen também estuda a 

prática em universo mais amplo, e descobre que além de ser uma conduta que 

persiste, tem certa regularidade, degrada o ambiente de trabalho e as funções 

desempenhadas pelos trabalhadores, é mais recorrente em situações que envolvam 

pessoas socialmente entendidas como inferiores como deficientes ou mulheres.  

Por isso, caminhando sobre o mesmo cenário, a mulher que demorou a se 

inserir num contexto laboral se comparada ao homem, demorou  também a ocupar os 

mesmos cargos e até hoje não tem os mesmos ganhos desempenhando as mesma 

funções, mas o que se nota é que mesmo com o avanço das exigências laborais, a 

sustentação do pensamento patriarcal, apesar de resistente, se encontra hoje muito 

mais questionada do que nos séculos anteriores ao XX, aonde os movimentos 

feministas atingiram seu ápice e visavam a equiparação de gênero. 

Este trabalho mostrou também que a sustentação do abuso moral no 

ambiente laboral nestes casos envolvendo o gênero feminino se deu, sobretudo pelas 

diferenças culturais, constitucionais e educacionais das diferentes regiões do mundo. 

O fato, por exemplo, de a pesquisa do Centro Mundial de Pesquisa Política revelar 

que até 2015, ainda haviam disparidades nas questões educacionais entre homens e 

mulheres, ou seja, na possível formação educacional entre estes, já deixa claro que, 

mesmo com o avanço da relevância do assunto em todas as esferas, há ainda muito 

o que se combater em relação as discrepâncias nesse cenário. 

Os dados apresentados pela Unesco e pela Organização Internacional do 

Trabalho, no relatório World Employment Social Outlook, esclareceram as questões 

sociais permeadas pelas desigualdades dos sexos e como isso afeta as atividades 

laborais das mulheres, de certa forma, mostrando que é quase impossível indissociar 

as questões sociais do assédio moral, devido as raízes culturais discriminatórias da 

problemática. 

Observou-se com essa pesquisa, que a perseguição ou abuso moral é, 

ainda nos tempos atuais, mais recorrente no público feminino pelo mundo inteiro e 

que essa reaidade ainda não foi alterada, desde os seus primeiros estudos. Isso 

acontece por causa de todo o histórico feminino de desigualdade em relação ao 

masculino, e isso se reflete nas organizações diretamente. Dessa forma, o abuso de 

poder, premissa do assédio moral, acontece de forma muito mais assídua com 

mulheres, devido a essas questões culturais que envolvem o pensamento patriarcal 
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de que a mulher, sob qualquer esfera e/ou circunstância, é inferior e deve se submeter 

a ordens masculinas. 

Nesse cenário, as repercussões do assédio na esfera organizacional se 

ampliam no universo feminino por serem mais recorrentes dentro deste. Ademais, o 

enaltecimento do tema por mídias – reflexo da própria sociedade – trouxe consigo um 

olhar mais rígido sobre o psico-terror nas esferas organizacionais, quanto a ligação 

ao gênero feminino. No entanto, no âmbito jurídico brasileiro esse assédio não possui 

se quer uma legislação específica. E na esfera jurídica internacional,  apesar de haver 

aumento no reconhecimento de discriminação de mulheres, via constituições, o 

assédio moral de gênero, apesar de ter alta relevância, ainda se mostra pouco 

discutido e perpetrado por questões que impedem o sexo feminino de denúnciá-lo, 

como o próprio medo de perder o emprego ou já ser suficientemente descredibilizado 

para tal informação. 

O que se pode concluir desta pesquisa então, é que a história da entrada 

da mulher no mercado e a gênese do assédio moral se fundem no âmbito das 

organizações de modo análogo e, a relação entre o assédio moral, sua recorrência 

quanto ao gênero feminino e sua justicativa acontecem de modo a revelar o porquê 

este é um assunto que alcança alta relevância a nível das organizações. 

Além disso, é possível identificar sugestões para continuidade dessa 

pesquisa através das reflexões e dados acerca do assédio moral de mulheres para 

com outra mulheres, além disso, sobre a temática do assédio ligado à gênero sob a 

ótica de dois conceitos: a vulnerabilidade e a vitimização da mulher  e, também, a 

assimilação de papéis sociais direcionados ao público feminino e a aceitação destes 

nos grupos em que a mulher se insere. Pensando de forma oposta e complementar, 

a temática do assédio ligado à gênero também pode se estender ao universo 

masculino, através de pesquisas que descrevam e apontem dados que se refiram ao 

assédio moral associado ao sofrimento e repressão dos sentimentos de homens, que 

socialmentre são criados em torno de uma perspectiva de repressão da dor 

psicológica. 
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