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A violência é o problema crucial 
do mundo neste novo século. Ela não 
se atém apenas a algumas formas niti-
damente criminosas e com uso de força 
física, como se apresentou até pouco 
tempo. Hoje, encontram-se formas di-
versas de violência: armas bacteriológicas, 
drogas, miséria, direitos negados, de-
semprego, agressões verbais, olhares...

Com estudos cada vez mais especí-
ficos, como o apresentado pela psicanalista 
e vitimóloga Marie-France Hirigoyen, 
chega-se agora ao requinte do confronto 
com a violência velada, como mais um 
passo qualitativo na escala da violência 
simbólica e que se manifesta, segundo 
a autora, pelo assédio moral.

Enquanto, na década de 60, a vio-
lência simbólica foi identificada como 
uma manipulação ideológica para obter 
a adesão sem críticas das consciências 
e vontades, a agressão a que se refere 
Hirigoyen em seu livro, mostra-se, 
pelas várias situações descritas, como 
uma forma qualitativamente mais sutil 
de violência (se é possível essa escala), 
em que “um indivíduo pode conseguir 

destruir outro por um processo de con-
tínuo e atormentante assédio moral”. 
(p. 10) 

As situações descritas pela autora 
passam pela violência entre casais, nas 
famílias e nas empresas. No entanto, 
seus mecanismos de atuação são mais 
efetivos e seus efeitos mais funestos no 
ambiente profissional, já tenso e insegu-
ro por natureza. A vítima dessa forma de 
violência é acometida de uma sensação 
de incapacidade, culpa e de uma enorme 
insegurança. 

Conforme Hirigoyen, essas agres-
sões têm origem em um processo 
inconsciente de destruição psicológica, 
constituído de maquinações hostis, evi-
dentes ou ocultas, de um ou de vários 
indivíduos, sobre um indivíduo deter-
minado, que se torna um verdadeiro 
‘saco de pancadas’. Por meio de palavras 
aparentemente inofensivas, alusões, 
sugestões ou não-ditos, é efetivamente 
possível desequilibrar uma pessoa, ou 
até destruí-la, sem que aqueles que 
a rodeiam intervenham. Trata-se de 
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perversidade no sentido de perversão 
moral. Qualquer um pode ter não só 
um comportamento perverso – num 
momento de raiva, por exemplo –, 
mas também outros comportamentos: 
histérico, fóbico, obsessivo. Contudo, 
depois de passar aquele instante de 
emoção, questiona-se a atitude – e essa 
é a diferença que a autora estabelece 
em seu livro:

Um indivíduo perverso é permanen-
temente perverso; ele está fixado neste 
modo de relação com o outro e não 
se questiona em momento algum. 
Mesmo que sua perversidade passe 
despercebida por algum tempo, ela se 
manifestará em toda situação em que 
ele tiver que se envolver e reconhecer 
sua parte de responsabilidade, pois 
para ele é impossível questionar-se. 
Tais indivíduos só podem existir 
“diminuindo” alguém: eles têm ne-
cessidade de rebaixar os outros para 
adquirir uma boa auto-estima e, com 
ela, obter o poder, pois são ávidos de 
admiração e aprovação. Não têm a 
menor compaixão nem respeito pe-
los outros, porque não se envolvem, 
em um relacionamento. E respeitar 
o outro é considerá-lo como um ser 
humano e reconhecer o sofrimento 
que lhe é infligido. (p. 11)

Há no texto muito mais do que um 

desfile de casos que ilustram situações 
de agressão velada nas relações inter-
pessoais. Hirigoyen antecipa polêmicas 
quando anuncia que os próprios psiquia-
tras hesitam em dar nome à perversão 
e, quando o fazem, “ou é para expressar 
sua impotência em intervir, ou para 
demonstrar sua curiosidade diante da 
habilidade do manipulador” (p. 13). 
Alguns, ela diz, não aceitam nem mes-
mo a definição de perversão moral e 
continuam a jogar no caldeirão da psico-
patia o que não conseguem entender, 
ou seja, colaboram com os perversos 
e, pode-se concluir, até acabam como 
suas vítimas. Segundo as palavras de 
Hirigoyen, o primeiro desses atos – que 
ela chama de predadores – consiste em 
paralisar suas vítimas para impedi-las de 
se defenderem. 

A autora sacode algumas poeiras 
que se vinham assentando, quando 
diz que a perversão “fascina, seduz e 
dá medo (e que) os indivíduos perversos 
costumam ser invejados, porque os 
imaginamos dotados de uma força su-
perior que lhes permite saírem sempre 
vencedores (...) eles sabem manipular 
com naturalidade, o que parece ser um 
trunfo no mundo dos negócios ou da 
política”. (p. 76)

Assim, se por um lado reencon-
tramos um tema já desenvolvido por 
Fromm – o da personalidade autoritária 
–, por outro, temos uma diferença fun-
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damental. A autora não está falando de 
grupos sociais ou da coletividade; como 
vitimóloga, está propondo mecanismos 
de ajuda individual. 

Quando diz que a palavra perverso 
“choca, perturba, corresponde a um juí-
zo de valor e os psicanalistas recusam-se 
a emitir juízos de valor” (p. 204), ela 
tenta ampliar a análise saindo da Psi-
cologia, aproximando-se da Axiologia 
e do Direito, declarando-se uma viti-
móloga e esclarecendo que, nos EUA, 
a Vitimologia é uma disciplina recente, 
que consiste tanto na análise psicológica 
quanto na busca dos direitos que devem 
ser reivindicados. 

O que se evidencia é que há uma 
tarefa de tornar clara a existência de uma 
situação de violência objetiva no assédio 
moral, para a qual a autora escolhe, 
deliberadamente, os termos agressor e 
agredido. Por que essa ênfase, por que 
tanta necessidade de explicações? É que, 
mais difícil do que caracterizar o assédio 
sexual, muito recentemente levado a 
sério, é caracterizar e conseguir provar 
o assédio moral.

A própria vítima tem dúvidas: mes-
mo reconhecendo seu sofrimento, não 
ousa imaginar que tenha havido violên-
cia ou agressão, e se pergunta: “Será que 
não sou eu que estou inventando tudo 
isso, como alguns já me disseram?” A 
autora responde que é exatamente esse o 

processo: uma violência que, declarada 
ou oculta, tende a dirigir seu ataque à 
identidade do outro e a dela extrair toda 
individualidade. É um processo real 
de destruição moral, que pode levar à 
doença mental ou ao suicídio. 

Este tipo de violência é facilmente 
identificável no ambiente de trabalho, 
onde supostamente estão pessoas que 
não são criminosas. Em qualquer conver-
sa sobre o trabalho há sempre muitas his-
tórias de perdas e danos profissionais.

Nas situações em que um colega 
ausente é alvo de maledicência, todos 
concordam, brincam e riem em torno da 
fofoca. Mesmo percebendo a mudança 
de comportamentos à sua volta, a vítima 
nem sequer sonha que foi alvo de uma 
‘brincadeira’, cujo autor, sentindo-se 
obviamente ameaçado, quer eliminar seu 
‘concorrente’; por esse motivo, faz ques-
tão de espalhar a fofoca que ele mesmo 
criou, rapidamente, por todo lado. 

Mas à vítima, ninguém diz nada; 
quando diz, ou não se identifica ou não 
identifica o autor da calúnia. Mesmo 
porque o primeiro pensamento que 
ocorre a cada um dos envolvidos é a 
possibilidade de ficar com o cargo, posto 
ou atribuições do caluniado. Funciona 
como aquelas eliminações que ocorrem 
nas cadeias superlotadas – a cada um 
que se elimina sobra mais espaço.

Como defender-se desse tipo de 
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violência? Como limpar os ambientes 
de trabalho dessa insalubridade ética? 
Processar por calúnia e difamação? 
Com quais testemunhas? Em geral, nin-
guém se dispõe a contrariar o perigoso 
elemento, o manipulador perverso, se 
ele for colega; muito menos se for um 
superior hierárquico, o que acontece na 
maioria das vezes. Nesse caso, a vítima 
será mais rapidamente eliminada quan-
to mais firmes e definidos forem seus 
valores morais e se ela perceber o grau 
de perversidade do chefe. Ela pensa que 
pode romper esse círculo que se forma 
à sua volta e reagir. Mesmo sendo alvo 
de pequenas resistências dos subalternos 
em torno dos seus pedidos, não é capaz 
de pisar e não os questiona; embora 
ouça indiretas e ironias dos colegas, não 
quer colocá-los em cheque, talvez por 
não querer assumir a situação de vítima, 
ou acreditar que, apesar de ser errada a 
atitude daquele chefe, ele vai modificá-
la. Dessa maneira, vai a ele e pede uma 
explicação de peito aberto, do tipo 

“quem não deve não teme”, assinando 
assim sua demissão e, dependendo de 
sua resistência, até sua sentença de mor-
te. É um nítido caso de abuso de poder, 
segundo Hirigoyen, “de um pequeno 
chefe valorizar-se, para compensar sua 
fragilidade identitária” (p. 82). Ela será 
perseguida implacavelmente pelo chefe 
e quanto mais necessidade tiver daquele 
posto ou daquele emprego mais ainda 
reforçará em si o perfil de vítima de 
assédio moral. Caminhará por aquela 
via crucis que todos conhecem: será 
isolada; nenhuma idéia sua será posta 
em prática; sofrerá vexames recebendo 
tarefas inúteis e degradantes; a todo 
momento tentarão induzi-la ao erro; 
será desacreditada; roubarão suas idéias 
e projetos – ninguém mais temerá uma 
reclamação de sua autoria.

Por não achar um caminho, a ago-
ra vítima fica com a sensação de que 
o bandido que lhe aponta uma arma 
e deixa clara sua intenção criminosa 
parece menos perverso. 


