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A PERCEPÇÃO DOS OPERADORES DO DIREITO ACERCA DO FENÔMENO ASSÉDIO 

MORAL NO TRABALHO. Bruna Moraes Battistelli, Mayte Raya Amazarray, Silvia Helena Koller 

(orient.) (UFRGS). 

O assédio moral no trabalho pode ser entendido como uma forma específica de violência laboral que, segundo 

Hirigoyen (2002), define-se como qualquer conduta abusiva que, por sua repetição ou sistematização, atente contra a 

dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de 

trabalho. Além disso, compreende-se tal fenômeno para além das características individuais dos indivíduos, 
considerando as particularidades do contexto laboral e social: tipo de organização, estilo de liderança, controle sobre 
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a tarefa, e comunicação interna (Einarsen, 2000). Este estudo visa a investigar o fenômeno do assédio moral no 

trabalho e sua ocorrência a partir da percepção de operadores do Direito que atuam na área do Direito do Trabalho. 

Pretende-se compreender como se configuram os casos de assédio moral no trabalho e quem são os trabalhadores 

que procuram auxílio jurídico. Também se pretende conhecer as ferramentas utilizadas pelos operadores do Direito 
para caracterizar os casos de assédio moral no trabalho, assim como conhecer a visão que estes profissionais têm 

sobre o trabalho dos psicólogos em relação ao fenômeno. Serão entrevistados quatro representantes de instâncias 

institucionais do Direito em Porto Alegre, procuradas pelos trabalhadores. Serão entrevistados um auditor fiscal da 

DRT, um procurador do MPT, um juiz do trabalho que atue na área de indenizações trabalhistas por dano moral e um 

advogado trabalhista que atue com indenizações trabalhistas. Será utilizada uma entrevista individual semi-

estruturada, abordando, por exemplo, o entendimento do assédio moral para os operadores do Direito. Todas as 

entrevistas serão submetidas à análise de conteúdo. Será realizado um levantamento de categorias temáticas, com o 

objetivo de identificar semelhanças e diferenças entre as respostas dos entrevistados. 

 




