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RESUMO 

 

TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares. Narcisismo e assédio moral no trabalho. 2015. 152 

folhas. Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

Esta pesquisa representa um esforço teórico no sentido de evidenciar ao Direito do 

Trabalho a possibilidade de se compreender o fenômeno do assédio moral no trabalho por 

mais um referencial: a cultura do narcisismo. A consideração da cultura do narcisismo em 

estudos sobre assédio moral sinaliza ao Direito do Trabalho a tendência de banalização do 

assédio moral no trabalho e a necessidade primordial de se combater e prevenir tal fenômeno 

em uma perspectiva coletiva e social, promovendo debates que não estejam restritos ao 

ambiente de trabalho, mas que também considerem a discussão do agir do trabalhador como 

ser humano em outras esferas sociais que não apenas a produtiva. Encarar o assédio moral 

considerando a cultura do narcisismo implica forçosamente reconhecer que respostas 

individuais na justiça do trabalho são meramente paliativas e circunscrevem-se à categoria de 

reparação e não de efetiva transformação social. O Direito deve implementar mecanismos que 

contribuam para a conscientização sobre o assédio moral no atual contexto da cultura do 

narcisismo e para seu efetivo combate. 
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ABSTRACT 

 

TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares. Narcissism and moral harassment at work. 2015. 

152 pages. Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This research is a theoretical effort to demonstrate how the phenomenon of moral 

harassment at work can be understood in Labor Law using the culture of narcissism. When 

considering the culture of narcissism while studying moral harassment, it is possible to bring 

to Labor Law’s attention the trend toward the trivialization of moral harassment at work and 

the primordial need for fighting against and preventing such phenomenon in a collective and 

social manner. Such fight and prevention should be carried out by promoting debates which 

are not restricted to the work environment and which also consider the discussion of the 

workers’ acting as human beings in areas other than the productive one. Viewing moral 

harassment with the narcissism culture in consideration necessarily entails recognizing that 

individual responses in labor justice are merely palliative and are confined to repairing an 

issue rather than socially transforming it. Law should implement mechanisms that contribute 

to raising the awareness of and fighting against moral harassment in the current context of the 

culture of narcissism. 

 

Keywords: Narcissism; Moral Harassment at Work.  

 

 

  



 
 

 

RIASSUNTO 

 

TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares. Narcisismo e mobbing sul lavoro. 2015. 152 

pagine. Dottorato – Facoltà di Diritto, Università di São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Questa ricerca rappresenta uno sforzo teorico di dimostrare al Diritto del Lavoro la 

possibilità di comprendere il fenomeno del mobbing sul lavoro mediante un approccio 

supplementare: la cultura del narcisismo. La considerazione della cultura del narcisismo in 

studi sul mobbing segnala al Diritto del Lavoro la tendenza di banalizzazione del mobbing sul 

lavoro e la necessità assoluta di combattere e prevenire questo fenomeno in una prospettiva 

collettiva e sociale, promuovendo dibattiti che non siano limitati al posto di lavoro e che 

anche considerino la discussione dell'agire del lavoratore come essere umano in settori diversi 

da quello produttivo. Visionare il mobbing considerando la cultura del narcisismo implica 

necessariamente riconoscere che risposte individuali nella giustizia lavorativa sono solo 

palliativi e confinate alla categoria di riparazione e non di effettiva trasformazione sociale. Il 

Diritto deve applicare meccanismi che contribuiscano alla sensibilizzazione sul mobbing e 

alla lotta contra lui nel contesto attuale della cultura del narcisismo. 

 

Parole chiave: Narcisismo; Mobbing sul Lavoro.  



 
 

 

INTRODUÇÃO 

A relação de emprego e o ambiente laboral em que ela se desenvolve são 

capazes de fornecer ao empregado grande satisfação. Recompensas remuneratórias e 

não remuneratórias advindas do desenrolar da relação empregatícia podem contribuir 

para a autossatisfação e para o senso de dignidade do indivíduo. Ocorre, entretanto, que 

em determinadas situações a relação empregatícia e o ambiente de trabalho no qual ela 

se desenvolve podem se tornar fonte de intenso sofrimento para o trabalhador. Há casos 

em que o trabalho em vez de apresentar-se como promotor da dignidade do empregado 

torna-se veículo de insatisfação, de humilhação, e até mesmo de causação de patologias. 

A violência no trabalho, por exemplo, pode ser um fator a contribuir para a 

desestabilização psicofísica do indivíduo.  

Nem toda violência no trabalho é facilmente identificável. Em casos que 

envolvem violência física a agressão é mais aparente, pois determinada confusão pode 

atrair atenção de testemunhas e a ofensa pode deixar marcas no corpo do agredido. 

Situação diversa é aquela que envolve violência psicológica, uma vez que esta pode ser 

conduzida de forma mais velada. Seus resultados não serão hematomas no corpo físico 

da vítima, mas cicatrizes emocionais das mais diversas proporções. 

É importante reconhecer que a violência no trabalho não possui uma explicação 

simplista em relação a suas causas. Ela não é um fenômeno que se apoia somente em 

traços de personalidade de determinados indivíduos, nem é exclusivamente oriunda de 

uma forma de organização produtiva ou social. Ela é, antes de tudo, um fenômeno 

altamente complexo. Conforme analisam Chappell e Di Martino (2006, passim) em 

estudo produzido para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a violência no 

ambiente laboral não é simplesmente um problema episódico causado por pessoas 

perturbadas, mas sim uma questão extremamente complexa, enraizada em fatores 

econômicos, empregatícios, organizacionais, de gênero e culturais mais amplos. 

Portanto, em vez de nos contentarmos com a adoção de soluções simplistas e isoladas 

para lidar com este problema, devemos direcionar esforços para a investigação dos 

diversos fatores que podem contribuir para a violência no trabalho. Reconhecer a 

variedade e a complexidade dos fatores que contribuem para a propagação da violência 



 
 

 

laboral é essencial para a construção e implementação de efetivas medidas de combate a 

este tipo de violência.  

A presente pesquisa, com base nessas considerações, procura estudar um tipo 

específico de violência no trabalho: o assédio moral. O combate ao assédio moral 

inscreve-se em um quadro jurídico amplo de proteção à dignidade humana, de 

afirmação dos direitos fundamentais do trabalhador e de luta pelo trabalho decente. 

Assim, sendo o assédio moral um assunto caro ao Direito, dirigimos nossa investigação 

no sentido de nos questionar sobre os possíveis ângulos de observação desse fenômeno, 

com a intenção de melhor compreendê-lo e de reconhecer caminhos que possam ser 

trilhados ou abertos pelo Direito no intuito de fornecer repostas mais eficazes à 

prevenção deste tipo de violência no trabalho.     

Ao longo das últimas décadas foram surgindo estudos nas áreas das ciências 

humanas que apontavam para um novo contexto social no âmbito do capitalismo. Em 

autores como Guy Debord (“A sociedade do espetáculo”, de 1967), Jean Baudrillard 

(“A sociedade de consumo”, de 1970) e Christopher Lasch (“A cultura do narcisismo”, 

de 1979) é possível identificar elementos que indicam a emergência de uma "cultura do 

narcisismo".  

Os traços dessa cultura narcisista parecem se intensificar no contexto da atual 

organização flexível da produção e do trabalho e da vigente sociedade de consumo. 

Diante deste quadro, apoiando-se na compreensão teórica de que o Eu e a subjetividade 

são categorias historicamente construídas, é possível afirmar que o sujeito 

contemporâneo (e, portanto, o trabalhador contemporâneo) exibe uma subjetividade 

qualitativamente distinta daquela que vigorava décadas atrás.  

Nesta linha de raciocínio, impõe-se a pergunta: poderia a análise da cultura do 

narcisismo contribuir para avançar na compreensão do assédio moral no trabalho? 

Nossa hipótese é a de que existe certa relação entre a cultura do narcisismo e o assédio 

moral na atualidade e que o entendimento da cultura do narcisismo pode, sim, ampliar a 

compreensão do assédio moral, fornecendo mais um relevante ângulo de observação 

deste fenômeno laboral. Assim sendo, a tese deste trabalho é a de que o narcisismo 

também possui poder explicativo no âmbito do Direito do Trabalho.  



 
 

 

O narcisismo foi um conceito gerado no contexto da Psiquiatria e da Psicanálise 

em fins do século XIX, tendo sido posteriormente apropriado e repensado por cientistas 

sociais com vistas a análises sociais. É possível falar de narcisismo em perspectiva 

individual e em perspectiva social. Em determinadas relações laborais podem ser 

verificadas manifestações tanto de narcisismo individual quanto de narcisismo social a 

contribuírem para a geração de problemas com potencial de judicialização na Justiça do 

Trabalho. Tais conflitos, se efetivamente judicializados, demandam tratamento por parte 

de operadores do Direito com a finalidade de resolução de litígio. Entender o papel que 

o narcisismo pode desempenhar em um ambiente de trabalho ajuda a compreender, a 

solucionar e também a prevenir certos tipos de conflitos pessoais que podem se tornar 

jurídicos. 

Assim, a compreensão do narcisismo no contexto laboral fornece um 

instrumental para que o operador do Direito possa lidar de forma mais adequada com 

determinados tipos de conflitos laborais na sociedade contemporânea. Ao jurista, a 

reflexão sobre o narcisismo fornece mais um importante campo de pesquisa e estudo 

sobre o Direito do Trabalho. Afinal, se o Direito do Trabalho pretende regular 

determinadas relações laborais (e, se para se bem regular algo é necessário conhecer o 

objeto da regulação), não considerar a dimensão de narcisismo envolvida em relações 

laborais na sociedade atual é deixar de refletir sobre uma das questões centrais que o 

modo de vida da sociedade de consumo ocidental contemporânea impõe e, 

consequentemente, deixar de fornecer respostas jurídicas adequadas à atual realidade 

dos conflitos laborais. 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, representa um esforço teórico no sentido 

de articular os conceitos de narcisismo e de cultura do narcisismo com vistas a sua 

utilização no âmbito do Direito do Trabalho. O objetivo específico deste estudo é o de 

proporcionar um novo enfoque sobre o problema do assédio moral no trabalho, 

ampliando os ângulos de compreensão deste fenômeno. Para cumprir esta tarefa, 

optamos pela realização de uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar composta de 

fontes de áreas como a Psicologia, as Ciências Sociais e o Direito, uma vez que o 

entendimento da questão é essencialmente de caráter interdisciplinar.  

Assim sendo, esta pesquisa foi constituída em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo apresentamos as mudanças ocorridas nos últimos anos na forma de organização 



 
 

 

da produção e na forma de se consumir. Relacionamos tais mudanças a um novo tipo de 

subjetividade do homem contemporâneo: uma subjetividade narcisista. Com o intuito de 

compreender de forma mais profunda esta subjetividade, apresentamos no capítulo 

segundo uma discussão sobre o narcisismo. Recorremos à Psicanálise como ferramenta 

de estudo da gênese do conceito de narcisismo e como forma de entendê-lo como um 

investimento no próprio Eu, ou seja, como uma concentração de energia no próprio 

indivíduo, como auto-centramento. Desta forma, com um referencial mínimo, 

avançamos no capítulo terceiro na análise de diversos estudiosos que classificaram a 

cultura atual como uma cultura do narcisismo e apresentamos nossa definição de cultura 

do narcisismo. No capítulo quarto, buscamos evidenciar que a cultura do narcisismo 

pode ser um dos fatores de causa do assédio moral no trabalho. Falamos sobre as 

especificidades da relação empregatícia, destacamos condutas por meio das quais se 

pode praticar assédio moral, apresentamos os tipos de assédio moral laboral, expusemos 

casos concretos por meio de análise da jurisprudência brasileira, evidenciamos possíveis 

consequências do assédio moral no trabalho, expusemos nossa compreensão de que o 

assédio moral deve ser encarado como um fenômeno psicossocial e apresentamos nossa 

definição de assédio moral. Ademais, destacamos o papel do narcisismo nas 

organizações em uma perspectiva mais individual (ligada a gestores narcisistas) e em 

uma perspectiva mais social (a da cultura do narcisismo nas organizações) e 

relacionamos o narcisismo ao assédio moral laboral. Evidenciamos que o atual contexto 

social contribui para a banalização do assédio moral e que tal diagnóstico representa um 

desafio adicional ao Direito do Trabalho. No quinto e último capítulo explicamos que 

em razão do risco de banalização do assédio moral intimamente relacionado à cultura do 

narcisismo, o Direito necessita voltar-se para o combate substancial ao assédio moral, 

não se restringindo a respostas paliativas. Indicamos que o Direito pode desempenhar 

um papel mais transformador ao envidar esforços no desenvolvimento de práticas e de 

políticas que considerem a importância de se promover a discussão sobre o tema do 

assédio moral não apenas numa perspectiva restrita ao ambiente de trabalho, mas numa 

perspectiva reflexiva, que envolva os trabalhadores na observação de suas atitudes em 

diversas esferas de suas vidas - desde o exercício do trabalho até um post em suas redes 

sociais. 

 

 



 
 

 

CONCLUSÃO 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, representou um esforço teórico no sentido 

de articular os conceitos de narcisismo e de cultura do narcisismo com vistas a sua 

utilização no âmbito do Direito do Trabalho. O objetivo específico deste estudo foi o de 

proporcionar um novo enfoque sobre o problema do assédio moral no trabalho, 

ampliando os ângulos de compreensão deste fenômeno. 

Chegamos à conclusão de que na sociedade atual há uma tendência à 

banalização do assédio moral. Entendemos que precisamos promover uma discussão 

sobre quem nós somos e para onde desejamos seguir; precisamos entender nossa 

sociedade e nos perguntar se essa é a sociedade que de fato queremos. Evidenciamos 

que o Direito, ao estimular este tipo de reflexão, pode servir como instrumento de 

mudança social.    

Nosso objetivo com esta tese não foi esgotar a análise do tema, mas integrar 

contribuições de outros ramos do conhecimento à reflexão do assédio moral, ampliando 

assim a compreensão deste fenômeno e sinalizando que o Direito tem a possibilidade 

de, ao considerar a cultura do narcisismo, apresentar respostas mais eficazes ao combate 

do assédio moral. Como nossa principal tarefa foi a de salientar a possibilidade de se 

compreender o assédio moral partindo de um novo referencial, esperamos motivar 

futuramente estudos e pesquisas empíricas sobre a discussão que ora apresentamos.  
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