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A maior parte dos trabalhadores brasileiros passa pelo 
menos um terço do seu dia no local de trabalho. São 

horas de convívio com colegas, chefias, usuários do serviço, entre 
outros - além do tempo gasto com deslocamento e alimentação. Essa 
realidade configura, para muitos, um período maior de convívio com 
as pessoas do trabalho do que com amigos e familiares. De tal modo, 
torna-se imprescindível um ambiente de trabalho saudável, seguro, 
amistoso e livre de qualquer violência. A promoção deste ambiente 
é de responsabilidade dos gestores, mas conta igualmente com a co-
laboração de todos aqueles que compõem o mesmo espaço.

É possível observar em diversas fontes bibliográficas que o cotidi-
ano de trabalho pode ser bastante estressante. Sofrimento e opressão 
não são fenômenos recentes no mundo do trabalho. É possível per-
cebê-los sobretudo a partir das mudanças oriundas do sistema capi-
talista, quando exacerbou-se a exigência por maior produtividade e 
aumento do lucro, levando a formas nefastas e violentas de controle 
sobre o trabalhador, quase sempre danosas à sua saúde. No âmbito 
público, diante da crescente precarização das condições de trabalho e 
do sucateamento dos serviços, os conflitos nas relações interpessoais 
tendem a se acirrar e, se não receberem a devida atenção e cuidado, 
podem evoluir para a generalização das situações assediosas.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2016) aponta 
que o assédio moral e as violências no trabalho provocam impactos 
prejudiciais sobre os trabalhadores, contribuindo diretamente para 
a adoção de comportamento de risco, tais como a drogadição, o au-
mento do uso de tabaco e de álcool, o desenvolvimento de transtor-
nos mentais, a síndrome do esgotamento profissional (síndrome de 
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Burnout), entre outras formas de adoecimento. Pode-se dizer que o 
assédio moral e as violências nas relações interpessoais expressam 
verdadeiras violações à saúde e aos direitos humanos no ambiente e 
nas relações de trabalho.

Por isso as instituições públicas precisam reconhecer a existência 
do problema e se preparar para enfrentá-lo por meio de uma política 
permanente, uma vez que a prevalência de relações de trabalho vio-
lentas e assediosas provocam, ainda, efeitos institucionais graves: alto 
índice de afastamentos do trabalho, desestímulo profissional, redução 
da produtividade e comprometimento da imagem da instituição.
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Inicialmente, é fundamental distinguir três conceitos 
acerca das relações interpessoais de trabalho. São eles: 

conflito, violência no trabalho e assédio moral.
Compreende-se que a existência de conflitos é inerente às relações 

humanas, uma vez que expressam diferentes formas de pensar, di-
vergências entre possibilidades de agir e de escolher entre diversas 
alternativas concretas postas no cotidiano, inclusive no âmbito das 
relações de trabalho.

Os conflitos não detêm, necessariamente, conteúdo negativo - e 
podem contribuir para a melhoria dos resultados do trabalho e para 
o crescimento profissional das equipes. Nesse sentido, situações de 
stress eventual, cobranças respeitosas e crítica moderada, dentro de 
um contexto normal de cumprimento de obrigações, não configuram 
assédio moral.

No entanto, no cotidiano de trabalho, quando o conflito é entendi-
do como algo indesejável, quando não se valoriza as diferentes opiniões, 
ele pode se tornar contexto para manifestações de violência.

Violência nas relações de trabalho é a prática de ato, gesto, palavra 
(oral ou escrita) ou atitude em que um ou mais servidores, superior(es) 
hierárquico(s) ou não, submete(m) outro servidor ou servidores a 
condições vexatórias, humilhantes, ultrajantes, intimidatórias, degra-
dantes e/ou incompatíveis com a dignidade humana no âmbito das 
relações de trabalho, em situações episódicas e não recorrentes.

Já o assédio moral é uma forma de violência nas relações de tra-
balho, de características semelhantes, embora se distinga pelo modo 
repetitivo e prolongado. 

2. Conceitos importantes
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O assédio moral é uma forma específica de violência nas 
relações de trabalho, e se caracteriza pela exposição do 

trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras - seja 
por meio de gestos, palavras e/ou ações - de modo repetitivo, 
sistemático e prolongado, durante a jornada de trabalho e no exer-
cício de suas funções.

A prática do assédio consiste na coação do trabalhador por meio 
do abuso de poder e geralmente tem consequências danosas sobre sua 
saúde psíquica e física, ao mesmo tempo em que ofende sua dignidade 
e provoca prejuízos tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Em geral, o agressor escolhe uma pessoa como alvo da violência 
moral e torna seu ambiente de trabalho algo insuportável, à medida 
que degrada as condições do trabalho por meio de atitudes arbitrárias 
e negativas, com a finalidade de humilhar o assediado e provocar sua 
instabilidade emocional.

3.1 Tipos de assédio

•	 Assédio	moral	vertical	descendente: agressão de um ou 
mais superiores hierárquicos contra um ou mais subordinados. 
Esse é o tipo de assédio mais comum.

•	 Assédio	moral	vertical	ascendente: agressão de um ou 
mais subordinados contra um ou mais superiores hierárquicos.

•	 Assédio	moral	horizontal: nesse caso, assediadores e asse-
diados são colegas de trabalho que não possuem relação de subor-
dinação hierárquica.

•	 Assédio	moral	misto:	requer a presença do assediador vertical, 

3. Vamos falar mais sobre o
assédio moral?
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do assediador horizontal e do assediado, ou seja, o assediado sofrerá 
pressão por parte dos pares/colegas de trabalho e do superior 
hierárquico ao mesmo tempo.

•	 Assédio	moral	institucional:	quando a instituição estimula 
ou tolera a prática do assédio moral ou não adota providências 
para prevenir e coibir a conduta de assediadores.

3.2 Manifestações mais frequentes de assédio moral

São diversas e variadas as formas pelas quais o agressor atua, ora por 
meio de ações mais explícitas, ora através de outras mais sutis. Dentre 
elas, são exemplos de algumas atitudes recorrentes de acordo com a 
literatura, que, se praticadas de modo repetitivo e prolongado, podem 
configurar a prática de assédio moral:
•	 Gritar, xingar, isolar, ridicularizar, humilhar, inferiorizar, ameaçar;
•	 Tratar como incompetente;
•	 Ignorar perguntas ou interromper fala constantemente;
•	 Impor sobrecarga de trabalho ou impedir a conclusão de tarefas, mui-

tas vezes retirando os materiais necessários à execução do trabalho;
•	 Deixar ocioso, não lhe repassando tarefas;
•	 Não reconhecer os direitos do trabalhador adoecido, inclusive 

por meio da recusa de atestados ou laudos;
•	 Trocar turno ou horário sem diálogo;
•	 Realizar ou incitar boicote a um ou mais trabalhadores;
•	 Avaliar o desempenho negativamente sem justificativas plausíveis;
•	 Cobrar horário diferenciado da equipe;
•	 Restringir o acesso a informações importantes para o desem-

penho de suas funções;
•	 Proibir ou restringir o uso do banheiro;
•	 Mandar calar ou impedir o questionamento;
•	 Provocar aposentadoria ou exoneração.
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3.3 Consequências mais frequentes do assédio moral sobre o 
trabalhador

•	 Falta de estímulo profissional e baixa autoestima;
•	 Redução da produtividade e da eficiência no trabalho;
•	 Sofrimento psíquico e psicossomático, que podem vir a gerar 

quadros graves de transtornos mentais;
•	 Aumento da possibilidade de desenvolver doenças ocupacionais e 

de vivenciar acidentes de trabalho;
•	 Afastamento do trabalho por motivo de saúde.

3.4 O que fazer diante do problema?

Se	você	for	alvo:
•	Não	se	isolar	e	dar	visibilidade	à	situação	vivenciada	por	meio	da	
solicitação de ajuda dos colegas de trabalho, em especial daqueles 
que presenciaram alguma agressão ou mesmo que já tenham pas-
sado por alguma. Às vezes o assédio é de tal monta que o agressor 
consegue contaminar todos que têm contato com o alvo. Se isso 
ocorrer, procure ajuda fora do seu ambiente imediato de trabalho.
•	Valorizar	o	 apoio	 e	 a	 acolhida	de	 colegas,	 amigos	 e	 familiares.	
Essa rede de solidariedade é fundamental para a recuperação da 
autoestima e para o fortalecimento da saúde mental.
•	 Evitar	 a	 exposição	 ao	 agressor,	 principalmente	 se	 estiver	 sem	

Estudos apontam que a prática de assédio moral está fre-
quentemente associada às discriminações presentes na 
sociedade, refletindo suas relações desiguais. Também não 
é incomum o assédio moral estar voltado a trabalhadores 
que se destacam no desempenho de suas funções ou en-
volvidos em engajamento político. Cabe destacar que 
QUALQUER trabalhador pode se tornar alvo, não existindo 
um perfil fixo daqueles que sofrem esse tipo de violência 
nas relações de trabalho.
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outras pessoas por perto. Não conversar com ele sem a presença 
de testemunhas, como colegas ou representante sindical.
•	Anotar	as	humilhações	sofridas	e	tudo	que	avaliar	como	impor-
tante para caracterizar o acontecimento.
•	Reunir	elementos	que	possam	servir	como	prova	do	ocorrido,	como	
bilhetes ou correspondências em geral (e-mail, whatsapp, etc.).
•	Quando	oportuno,	solicitar	explicações	do	ato	de	agressão	e	co-
municar o fato ao superior hierárquico do agressor, se houver.
•	 Buscar	 alianças	 dentro	 e	 fora	 da	 instituição	 e	 procurar	 pelos	
setores da UFRJ responsáveis pelo acolhimento ao servidor alvo 
de violência no trabalho ou assédio moral. Exigir a apuração das 
denúncias (tais setores serão listados ao final desta cartilha).
•	Além	dos	setores	da	instituição,	é	possível	acionar	seu	sindicato	e/
ou outras instâncias, tais como o Ministério Público do Trabalho ou 
o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) mais 
próximo.

Se	você	presenciou:
•	Procure	apoiar	aquele	que	está	sendo	assediado.	Ele	precisa	de	
suporte neste momento;
•	Estimule	o	assediado	a	procurar	ajuda	e	se	ofereça	para	ser	testemunha;
•	Interfira	quando	perceber	uma	agressão	ou	qualquer	ato	ou	gesto	
que possa fomentar a desqualificação ou o isolamento de um colega.

Se	você	está	sendo	acusado	de	praticar	assédio	moral:
•	Busque	escutar	as	pessoas	que	trabalham	com	você;
•	Lembre-se	que	o	diálogo	é	sempre	melhor	que	a	imposição;
•	Procure	conversar	com	colegas	de	trabalho	para	entender	como	
suas atitudes estão sendo percebidas pelos outros; 
•	Procure	dialogar	 com	colegas,	 sejam	 subordinados	 ou	 chefias,	
com base em argumentos, deixando claro seus objetivos, onde 
você quer chegar e quais as suas razões.
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3.5 Setores institucionais para acolhimento de demandas rela-
cionadas à violência nas relações de trabalho e assédio moral:

▶ Seção	de	Atenção	às	Relações	de	Trabalho	(SART)	da	Pró-Reitoria	
de	Pessoal	(PR4);
A SART é o setor de referência da PR4 que está sendo criado para o 
acolhimento aos servidores que relatem a vivência de alguma situação 
de violência nas relações de trabalho ou assédio moral, bem como a 
realização de encaminhamentos necessários, a depender da situação, 
tais como: para atendimento em saúde, para a Divisão de Movimen-
tação e Alocação da PR4, realização de visitas ao local de trabalho e 
de entrevistas sociais para melhor compreensão das demandas, além 
de ações preventivas e educativas visando à construção de relações de 
trabalho mais saudáveis. 

Como	acessar: PR4/ Parque Tecnológico, Rua Paulo Emídio Barbosa, 
485, Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro/ RJ.

▶ Seção	de	Atenção	Psicossocial	(SAPS)	da	Coordenação	de	Políticas	
de	Saúde	do	Trabalhador	(CPST);
A SAPS acolhe e avalia situações dos servidores que apresentem 
questões relacionadas ao campo da saúde mental e do trabalho, in-
clusive as decorrentes das relações de trabalho. Oferece atendimento 
ambulatorial em saúde mental por meio de parceria com o Instituto 
de Psiquiatria da UFRJ (IPUB), conforme avaliação da equipe. 

Como	acessar: Sede da Coordenação de Políticas de Saúde do Tra-
balhador (CPST), Rua Maurício Joppert da Silva, s/n, Cidade Univer-
sitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro / RJ.

▶ Ouvidoria-Geral	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ).
Tem resguardada, no âmbito de suas atribuições, sua autonomia e 
independência funcional. É um espaço privilegiado de comunicação 
entre o cidadão e a instituição. Foi instituída em
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razão da complexidade do sistema universitário, proporcionando aos 
membros da comunidade mais um mecanismo da democracia partici-
pativa que viabilize a defesa e a promoção dos direitos universitários 
e dos direitos humanos - no encaminhamento de suas manifestações 
à administração universitária e, ainda, em razão da possibilidade de 
atuar pedagogicamente na prevenção, mediação e conciliação de con-
flitos, com base, entre outros, nos princípios da ética, da transparência, 
da impessoalidade, da eficiência, da igualdade, da confiança, da eco-
nomicidade, da boa-fé. Suas competências incluem a supervisão da 
aplicação de leis, normativos e resoluções internas, bem como o zelo 
pela efetividade da prestação dos serviços, promovendo uma escuta 
empática e inclusiva.

Tem a função de receber, examinar e encaminhar, aos setores 
competentes e responsáveis da Administração Central e/ou das 
Unidades acadêmicas e administrativas, os pedidos de informação, 
as sugestões, reclamações, elogios e denúncias que lhe chegam.

Realiza um trabalho de orientação permanente ao público sobre 
a legislação e os procedimentos vigentes no âmbito da UFRJ. Mui-
tas vezes, a partir de uma manifestação individual, encaminha aos 
gestores recomendações que visam a alcançar soluções coletivas e 
difusas, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços presta-
dos. Nos casos de relatos de violência nas relações de trabalho ou 
de assédio moral, a Ouvidoria fará o acolhimento inicial e, em se 
configurando a necessidade e pertinência da manifestação, encaminhará 
o(a) servidor(a) ao SART/PR4.

Como	acessar: Av. Pedro Calmon, 550, prédio da Reitoria, 2o andar, 
Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro/ RJ ( www.ouvidoria.ufrj.br ).Telefones: 3938-1619/ 3938-
1620. WhatsApp: (21) 99782-4462.

http://www.ouvidoria.ufrj.br
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O entendimento sobre a temática abordada é fun-
damental para o enfrentamento do problema e 

para a construção de um ambiente de trabalho sadio, que promova a 
satisfação profissional, a saúde e a diversidade de ideias, favorecendo 
a redução de riscos, violências e situações assediosas. É importante, 
sobretudo, que os servidores se vejam estimulados em seu ambiente 
de trabalho, conheçam seus direitos e deveres e a rede de apoio 
existente na instituição em que trabalha.

Somente com ações preventivas, educativas e interventivas con-
tínuas e sistemáticas, com espaços de suporte e de diálogo perma-
nentes e com relações interpessoais democráticas, é possível com-
bater as violências e o assédio moral nos ambientes de trabalho, 
tornando-os cada vez mais respeitosos e harmoniosos.

4. Conclusão
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