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“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.” 

                                                                                                                    Jean Paul Sartre  



RESUMO 
 
O Assédio Moral é considerado um tipo de violência psicológica que atinge as empresas de 
um modo geral e que está contaminando e se alastrando nas instituições de ensino superior, 
prejudicando aspectos psicopedagógicos e relacionais nessas organizações. Esta pesquisa teve 
o objetivo de verificar a ocorrência de assédio moral em professores universitários e 
identificar os tipos de assédio moral sofridos pelos mesmos: por parte do empregador ou 
descendente, dos colegas ou horizontal e de alunos ou ascendente. A amostra foi composta 
por 285 professores (62%) de uma Instituição Privada de Ensino Superior no Estado do 
Paraná, Brasil. Os participantes responderam a um questionário com 10 questões, incluindo 3 
subescalas, compostas por 50 itens, sobre assédio moral no trabalho praticado pelo 
empregador, colegas e alunos. O local de coleta foi a sala dos professores e secretaria da Pós-
Graduação no período de intervalo das aulas e antes do início das mesmas. Foi realizada uma 
análise estatística descritiva dos dados (média, desvio padrão, percentual) utilizando-se o 
software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), o cálculo do 
coeficiente Alpha de Cronbach e o teste ANOVA. O questionário total obteve bons 

indicativos de consistência interna (a = 0,931), da mesma forma que as subescalas dos itens 

referentes ao assédio moral por parte do Empregador (a = 0,883), Colegas (a = 0,874) e 

Alunos (a = 0,814).   Os resultados apontaram que as participantes do sexo feminino foram o 
maior alvo dos atos negativos praticados pelo empregador, colegas e alunos.  A idade média 
dos participantes foi de 45,29 anos (dp = 10,939), a mínima foi de 23 e a máxima de 77 anos. 
O percentual de assédio moral sofrido pelos participantes por parte do empregador foi de 
13,2%, de colegas 12,2% e de alunos 22,0%. Em virtude da ocorrência de atos negativos, 
sugere-se que sejam realizadas intervenções em nível de prevenção, objetivando a informação 
sobre o tema, o treinamento em resolução de conflitos e em Habilidades Sociais, campanhas 
de conscientização e políticas contra o assédio moral no ambiente universitário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: assédio moral, atos negativos, professores universitários. 
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ABSTRACT                                                                                                                                       

Workplace bullying is considered a type of psychological violence that affects companies in 
general and has been infecting and spreading among Higher Education institutions, damaging 
psycho-pedagogical and relational aspects in these organizations. This research aimed to 
verify the occurrence of workplace bullying in academic lecturers as well as identify the types 
of bullying suffered by them: by the employer or descending, among colleagues or horizontal 
and by the students or ascending. The sample comprised 285 professors (62%) from a Private 
College in the state of Paraná, Brazil. The participants answered a 10-question questionnaire, 
including 3 subscales, comprised of 50 items on workplace bullying practiced by the 
employer, colleagues and students. The research took place in the staff room and in the 
Postgraduate board room, before and between class periods. A descriptive statistical analysis 
(average, standard deviation, percentage) was conducted using the statistical software SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), the calculation of the Cronbach's alpha coefficient 

and ANOVA test. The total questionnaire had good indication of internal consistency (a = 

0.931), as did the subscales of items relating to bullying by Employer (a = 0.883), Colleagues 

(a = 0.874) and Students (a = 0.814). The results indicated that female participants were the 
major target of negative behaviors committed by the employer, colleagues and students. The 
average age of participants was 45,29 years (sd = 10,939), the minimum was 23 and the 
maximum was 77 years old. The percentage of workplace bullying experienced by the 
participants from employer was 13,2%, 12,2% from colleagues and 22,0% from students. 
Given the occurrence of negative acts, it is suggested that preventable interventions be made, 
aiming at informing on the topic, training in conflict resolution and in social skills, developing 
awareness campaigns and policies against workplace bullying in the university environment. 
 
KEY WORDS: workplace bullying, negative acts, professors.  
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Apresentação 

 

Tudo o que acontece no interior das organizações, qualificadas como empresas 

constituídas, quer sejam públicas ou privadas, tem repercussões sociais. As organizações 

devem prestar contas de seus atos à sociedade.               

O assédio moral é uma vivência de humilhação e constrangimento com impacto nas 

relações interpessoais, que afeta a dignidade do indivíduo e é caracterizado por violência 

psicológica extrema, com repercussões na saúde física e mental. Afeta individualmente e, 

também, à coletividade que testemunha essa violência. É o resultado de interações sociais 

mal direcionadas e desvirtuadas que está se propagando nos meios educacionais, 

comprometendo as relações entre professores e alunos, bem como o processo de ensino 

como um todo.  

Além das consequências danosas ao trabalhador, o assédio moral tem um elevado 

custo social e econômico para as empresas, em decorrência de demissões e indenizações 

trabalhistas. Para o Governo, gera altos custos financeiros devido a auxílios em casos de 

licenças médicas e desemprego (Guedes, 2008; Soboll, 2008). 

Este tema apresenta relevância para pesquisas tendo em vista que afeta o indivíduo 

em vários aspectos comportamentais, com desdobramentos negativos para sua saúde física 

e psicológica, seu círculo familiar e social. Os distúrbios psicossomáticos apontados 

incluem insônia, perda do apetite, cansaço, distúrbios digestivos e endócrinos, 

irritabilidade, nervosismo, depressão leve, moderada e severa, com risco de suicídio, 

ansiedade, angústia, impotência, síndrome do Pânico e estresse pós-traumático (Barreto, 

2013; Hirigoyen, 2011b). 

Identificar a ocorrência de assédio moral no trabalho é um meio eficaz de promover 

ações preventivas. Nesse sentido, pode ser um aliado na investigação do clima 

organizacional e na elaboração de políticas de saúde ocupacional. A Psicologia é uma das 

áreas que pode contribuir na identificação, avaliação, prevenção e intervenções em casos 

de assédio moral no trabalho (Araújo, 2006; Soboll, 2008). 

Há pesquisas sobre o assédio moral no trabalho em diversas áreas do 

conhecimento como Administração, Saúde, Direito, Psicologia e nos diversos tipos de 

organizações, quer sejam privadas ou públicas e em diversos países. No Brasil, dentre 

outros pesquisadores, destacam-se Freitas, doutora em administração de empresas, que 
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publicou em 2001 um dos primeiros artigos acadêmicos sobre o assédio moral nas 

organizações; Barreto (2000, 2008), médica, que realizou uma extensa pesquisa sobre o 

assédio moral com o foco na violência, saúde e trabalho e Heloani (2004, 2008), psicólogo, 

advogado e professor que escreveu sobre a organização do trabalho e Administração.  

Barreto e Heloani (2001) ultrapassaram os limites da academia e dos debates 

sindicais ao criar o site www.assediomoral.org.br. Na área do Direito, Guedes (2008), juíza 

Federal do Trabalho na Bahia, escreveu sobre o assunto sob o prisma jurídico e considera 

que embora no Brasil não haja lei específica sobre o tema, os juízes devem enfrentar o 

fenômeno e pesquisar sobre o tema a fim de fazerem justiça em seus julgamentos.  

   Esta pesquisa foi realizada numa Instituição Privada de Ensino Superior, 

localizada no Estado do Paraná, Brasil. Foram identificados três tipos de assédio moral que 

são passíveis de ocorrer nas relações de ensino: assédio do empregador contra os 

professores, ou descendente; assédio entre os colegas professores, ou horizontal, e de 

alunos contra os professores, ou ascendente.  

 

 

Revisão de Literatura 

 

   As experiências de vida e as relações de trabalho criam um conjunto de 

condicionamentos e aprendizados que determinam o comportamento humano assumido 

pelo indivíduo no contexto sócio-profissional. O relacionamento interpessoal no ambiente 

do trabalho reflete o grau de colaboração e participação dos indivíduos. O grau de 

satisfação, medido por meio de indicadores da qualidade de vida, ou insatisfação dos 

indivíduos, está diretamente relacionado aos resultados decorrentes do trabalho (Kanaane, 

1999).  

   Segundo Gallindo (2009), o homem em seus relacionamentos pode apresentar 

atitudes positivas e negativas, quer no contexto familiar, escolar, institucional e outros. 

Dentre as atitudes negativas podem ser incluídas aquelas que ofendem, humilham e 

deterioram as relações estabelecidas.        

   As relações sociais são o palco para que a violência psicológica se estabeleça. 

Repercussões dessa violência perpassam do individual para o coletivo, das relações 

interpessoais para os sistemas organizacionais e se reproduzem com diferentes 
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intensidades. Suas consequências se multiplicam e afetam a sociedade, a organização, as 

equipes de trabalho, o trabalhador e sua família, com danos nas esferas econômica, social e 

da saúde (Soboll, 2008).  

  De acordo com Soares (2012), Brodsky utilizou pela primeira vez em 1976 o 

termo harassment, que em português é traduzido como assédio. Na Europa, segundo 

Frontzek (2009), o assédio moral começou a ser discutido por Leymann, médico alemão 

radicado na Suécia e doutor em Psicologia do Trabalho, que publicou em 1984 um ensaio 

científico contendo relato de uma pesquisa na qual demonstrou as consequências do 

mobbing ou psicoterror, considerado uma situação comunicativa hostil, quando um ou 

mais indivíduos, por meio da coação levam uma pessoa à posição de fraqueza psicológica. 

A partir dessa pesquisa Leymann elaborou o Inventário LIPT – Leymann Inventory of 

Psychological Terrorization, contendo os 45 comportamentos mais comuns ocorridos em 

casos de mobbing. Em 1996 publicou o livro “Mobbing: La persécutotion au travail” 

(Paris: Seuil, 1996), original em alemão que foi traduzido e publicado em francês, 

considerado uma das primeiras obras sobre o tema. 

 Na mesma época, na França, Hirigoyen, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta de 

família e vitimóloga, em 1998, lançou seu primeiro livro sobre o tema: Le harcèlement 

moral, La violence perverse au quotidien (Paris: Syros, 1998), que abordava o assédio em 

vários contextos como o familiar, entre cônjuges e entre pais e filhos, e no trabalho. Daí 

em diante, as discussões sobre o tema foram se alastrando por diversas partes do mundo, 

inclusive no Brasil. Em 2000 saíram os resultados da pesquisa de Barreto, médica do 

trabalho, sobre o tema da violência emocional no trabalho. Vale notar que todos esses 

pesquisadores são da área médica, apenas um deles, Leymann, também é da área da 

Psicologia. Embora vivendo em países diferentes como Suécia, França e Brasil, no período 

compreendido entre 1993 e 2003, estes pesquisadores observaram em primeiro lugar as 

consequências do fenômeno para depois teorizarem a respeito do mesmo (Frontzek, 2009).  

 Há várias denominações, definições e características dadas ao fenômeno da 

violência psicológica ou assédio moral no trabalho. Em diferentes países são utilizadas 

diversas expressões para designá-lo, sendo que essa diversidade refere-se à variedade 

cultural e à ênfase que se dá sobre os aspectos que culminam nessa violência psicológica 

no trabalho. No Brasil, o nome consagrado é assédio moral (Guimarães e Rimoli, 2006). 
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O termo mobbing, derivado da etologia, é um ataque coletivo direcionado a um 

alvo que se considera perigoso, como um predador e Leymann (1990) relacionou esse 

conceito etológico às condutas humanas nas organizações do trabalho. Assim, o mobbing 

organizacional pode ser considerado como uma reação extrema de um indivíduo que se 

encontra numa situação de estresse ou ameaça. Segundo o autor, o termo mobbing deve ser 

aplicado a adultos no contexto ocupacional, sendo uma forma de violência psicológica, e o 

termo bullying deve ser aplicado a crianças e adolescentes, no contexto escolar, associado 

a uma forma de violência física. Além deste termo, a palavra psicoterror é uma das 

denominações utilizadas para o assédio moral no trabalho. De acordo com Cahú e cols. 

(2011), na Espanha, o termo utilizado é acoso moral ou psicoterror; nos Estados Unidos 

recebe o nome de mobbing, workplace harrassment (o termo harrasment emprestado do 

conceito de sexual harrassment); bullying na Inglaterra; ijime no Japão e harcèlement 

moral na França. Há bullying verbal, bullying físico, bullying indireto e bullying direto 

(Hoel e Rayner, 1997). Pode-se observar que o conceito foi historicamente utilizado com 

nomes diferentes em vários países e conforme as pesquisas foram se desenvolvendo, e de 

acordo com as fontes primárias, esses diferentes nomes, que descreviam o mesmo 

fenômeno, foram se propagando (Soares, 2012). Os termos mobbing, bullying, assédio 

moral, assédio psicológico ou terror psicológico são utilizados como sinônimos para 

definir a violência pessoal, moral e psicológica (Guimarães e col., 2006). 

Leymann (1990) define operacionalmente o terror psicológico ou mobbing no 

mundo do trabalho como uma comunicação hostil e antiética que é dirigida a um 

indivíduo, de forma sistemática por um ou mais indivíduos, sendo colocado numa posição 

indefesa e de impotência. Para caracterizá-lo, considera-se uma frequência de pelo menos 

uma vez por semana e durante um longo período de tempo (por pelo menos seis meses). 

Pela alta frequência e pela longa duração desse comportamento hostil, resulta em 

sofrimento mental, psicossomático e social. Para Soares e col. (2012), o assédio moral é 

um processo dinâmico que se desenvolve no tempo, cuja duração e frequência são de 

fundamental relevância para caracterizá-lo. A intencionalidade é outra questão importante 

no assédio moral, embora seja difícil uma constituição de prova nesse sentido. 

O Assédio Moral no local de trabalho é definido por Hirigoyen (2011b, p.17) 

como “toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que 

atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou 
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física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho.” As 

discussões sobre o assédio moral são recentes, embora essa prática seja tão antiga quanto 

as relações de trabalho. É importante não confundir a violência pontual, decorrente de 

nervosismo, mau humor e grosseria, a que todos se deparam no ambiente doméstico e do 

trabalho, com a violência insidiosa e destrutiva que se repete no tempo, tem uma 

constância e vem acompanhada de outras injúrias para desqualificar a pessoa.  O assédio 

moral no trabalho é uma das facetas de um fenômeno mais amplo da violência genérica, é 

considerado um processo que deriva de uma estratégia específica que se utiliza da 

manipulação das emoções, da solidão imposta, do silêncio coletivo e da baixa apreciação 

de si mesmos por parte dos assediados.   

Segundo Freitas e col. (2008, p. 37), “O assédio moral é uma conduta abusiva, 

intencional, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que visa diminuir, 

humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um 

grupo, degradando as suas condições de trabalho, atingindo a sua dignidade e colocando 

em risco a sua integridade pessoal e profissional.” Neste sentido, Zimbardo (2007), ao 

avaliar a influência da instituição sobre o comportamento das pessoas, coloca que a 

maldade é uma questão de poder, o exercício do mesmo pode intencionalmente infringir a 

alguém o mal psicológico ou físico.    

Ao conceituar o assédio moral organizacional, Araújo (2006, p. 231) o faz de uma 

forma que abrange vários aspectos e especifica atos considerados negativos, que 

eventualmente podem ser confundidos como se fossem legítimos direitos do empregador e 

podem não ser percebidos como assédio moral: “o assédio moral organizacional se 

configura pela prática sistemática, reiterada e frequente de variadas condutas abusivas, 

sutis ou explícitas contra uma ou mais vítimas, dentro do ambiente de trabalho, que, por 

meio do constrangimento e humilhação, visa controlar a subjetividade dos trabalhadores.”  

   No contexto do ensino, bem como em outros ambientes de trabalho, as atitudes 

negativas, de forma isolada ou conjunta, podem indicar a ocorrência de assédio moral. Os 

conflitos na relação professor-aluno podem prever situações de agressividade. Atos 

violentos ocorrem dentro de contextos sociais como salas de aula, bairro, mídias sociais e 

envolvem interações sociais complexas. No entanto, os educadores costumam ser 

ignorados como vítimas (Paixão, Santos e Martins Filho, 2009; Espelage e cols., 2013). 

Soares e Oliveira (2012) destacam que o assédio moral no trabalho é um problema 
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organizacional, que tem sido abordado de formas, ângulos e metodologias diferentes, com 

grande diversidade. Rayner e Hoel (1997) observam que a literatura nesta área educacional 

é multinacional. Contudo, estudar o fenômeno do assédio no trabalho apresenta 

consideráveis dificuldades. A maioria das fontes de dados são autorrelatos das vítimas e, 

naturalmente, a subjetividade e parcialidade afetará os resultados. 

De acordo com Gallindo (2009), a educação tem um papel fundamental no 

desenvolvimento ético e moral do cidadão e para que o processo educacional se realize o 

ensino é o instrumental utilizado. A autora destaca que a violência urbana, que influencia 

especialmente os jovens, oportuniza a resolução de conflitos naturais de convívio social 

por meio de comportamentos violentos e as desigualdades sociais cobram um preço que 

tem deteriorado os ambientes educacionais. Para Miranda Neto (2002), as instituições de 

educação Superior são consideradas e constituem-se como ambiente de trabalho, que 

podem ser afetadas por situações de violência psicológica, onde professores, colegas e 

alunos ao sofrerem humilhações e constrangimentos influenciam de forma negativa o 

desenvolvimento dos processos educacionais. 

Segundo Hirigoyen (2011a), o assédio moral afeta o indivíduo em vários aspectos, 

com desdobramentos negativos para sua saúde física e psicológica, seu círculo familiar e 

social. Não se morre diretamente das agressões sofridas pelo assédio, mas perde-se uma 

parte de si mesmo e é difícil recuperar-se. De acordo com pesquisa da autora, realizada na 

França, 69% dos assediados apresentaram estados depressivos graves. No Brasil, Barreto 

(2000) relata que as reações clínicas decorrentes do assédio moral vão desde crises de 

choro até tentativas de suicídio. Das 870 vítimas estudadas, 60% das mulheres e 70% dos 

homens apresentaram estados depressivos. A humilhação repetitiva e de longa duração tem 

interferências danosas na vida dos trabalhadores, por comprometer sua identidade, 

dignidade, relações afetivas e sociais. Provoca graves danos à saúde física e psicológica de 

forma direta ao trabalhador, que podem evoluir para desemprego e incapacidade para o 

trabalho.  

Para Freitas, Heloani e Barreto (2008), além das consequências danosas ao 

trabalhador, o assédio moral tem um elevado custo social e econômico para as empresas, 

em decorrência de demissões e indenizações trabalhistas. Para o Governo, também é 

considerado oneroso por ter a responsabilidade de arcar com auxílios gerados por licenças 

médicas e pelo desemprego dos indivíduos afetados por esse tipo de violência. 
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 Dessa forma, vários segmentos da sociedade laboral tem se mobilizado em grupos 

interdisciplinares para pesquisar e estudar formas de atuação para detectar, intervir e 

prevenir esse processo de violência psicológica. Cada área tem suas peculiaridades e 

olhares específicos sobre o tema. Para a área da saúde, que envolve médicos, psicólogos e 

outros profissionais, ele é relevante pelos agravos físicos, psíquicos e sociais para os que 

sofrem o assédio moral ou presenciam tais situações. Sob os aspectos da prevenção e do 

gerenciamento, os psicólogos organizacionais e administradores tem dado sua contribuição 

sobre o fenômeno. Com relação aos aspectos jurídicos, o assédio moral é considerado uma 

figura específica, que corresponde a uma situação determinada e que necessita de um 

conceito delimitado para que se possam pautar atuações e decisões a seu respeito (Soboll e 

Gosdal, 2009).    

Leyman (1996), Guimarães e cols. (2006) apontam a existência de três tipos ou 

direções do assédio moral: vertical ascendente (a pessoa assediada pertence a um nível 

hierárquico superior na organização e se vê agredida por um ou vários subordinados); 

horizontal (o trabalhador se vê assediado por um colega de mesmo nível hierárquico) e 

vertical descendente (a pessoa que detém o poder deprecia, acusa falsamente, insulta e 

ofende o subordinado para manter sua posição hierárquica).  Hirigoyen (2011b) acrescenta, 

além dos três tipos citados, o tipo misto: horizontal (entre colegas) e vertical descendente 

(por omissão da chefia ou superior hierárquico) que assiste passivamente a este tipo de 

violência. É necessário fazer uma distinção entre o assédio que procede do empregador e o 

que vem da hierarquia, pois os empregadores, mesmo sendo responsáveis pelo 

comportamento de seus subordinados, não são os únicos causadores dos comportamentos 

assediadores no quadro funcional, especialmente nas grandes organizações. 

Para Battistelli, Amazarray e Koller (2011) o assédio moral mais frequente é o 

vertical e o horizontal é o mais raro. O assédio horizontal pode ser analisado sobre o 

aspecto da competitividade nos ambientes de trabalho e tem a ver com aspectos da cultura 

organizacional, indo além das relações interpessoais.  

Com relação às fases do assédio moral no trabalho, Leymann (1990), destaca 

quatro fases nesse processo: fase do conflito, quando os conflitos não podem ser resolvidos 

por meio do diálogo e constituem-se em ponto de partida para uma escalada de 

enfrentamentos; fase do mobbing ou de estigmatização, quando o assediador põe em 

prática toda uma estratégia de humilhação da vítima, utilizando para isso, sistematicamente 
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e durante um tempo prolongado, comportamentos perversos com o objetivo de ridicularizar 

e isolar socialmente a vítima; fase de intervenção na empresa, quando a direção da empresa 

toma conhecimento do conflito, caso não se trate de uma estratégia pré-concebida pela 

mesma, e atua por meio de duas formas, pelo departamento de recursos humanos ou pela 

direção de pessoal, para a solução positiva ou negativa do conflito; fase de marginalização 

ou exclusão da vida laboral, quando a vítima abandona o emprego, provavelmente após ter 

passado por vários e prolongados períodos de licença. Essas fases apresentam-se com 

progressiva gravidade e em escalação.  

Leymann (1990) detalha o processo de assédio moral em cinco atitudes típicas, 

classificadas de acordo com o efeito sobre as vítimas: atitudes de assédio para reduzir as 

possibilidades da vítima de se comunicar de forma adequada com outras pessoas, incluindo 

o próprio assediador; atitudes de assédio para evitar que a vítima tenha a possibilidade de 

manter contatos sociais; atitudes de assédio dirigidas a desacreditar a vítima a manter sua 

reputação pessoal ou profissional; atitudes de assédio com o objetivo de diminuir o 

trabalho feito pela vítima e sua empregabilidade mediante descrédito profissional e atitudes 

de assédio que afetam a saúde física ou psíquica da vítima. 

Quanto aos instrumentos psicométricos do assédio moral, Martins e Ferraz (2011) 

destacam o LIPT (Leymann Inventory of Pscychological Terror) como o mais utilizado em 

estudos publicados, em sua forma original ou traduzido e revisto. Justicia, Muñoz, 

Fernández de Haro e Berbén (2007), López-Cabarcos e cols. (2008) revisaram e utilizaram 

esse instrumento, em pesquisa sobre assédio moral entre trabalhadores universitários, na 

Espanha. O Questionário de Atos Negativos, de Einarsen e Hoel (2001), validado no Brasil 

por Maciel e Gonçalves em 2008, também é um instrumento com boas características 

psicométricas.  Foi validado, adaptado e utilizado em pesquisas em vários países (Jiménez, 

Muñoz, Gamarra & Herrer, 2007; Paixão, 2009; Amazarray, 2010; Berthelsen e cols. 2011; 

Mathisen e cols. 2012).   

Christ (2011) realizou um estudo sobre a adaptação e fidedignidade do 

questionário de atos negativos com 327 participantes de escolas com EJA e universitários 

da PUC/RS. O instrumento apresentou alta fidedignidade (Alpha de Cronbach = 0,93) e a 

análise fatorial obteve 4 fatores: assédio relacionado ao trabalho, assédio pessoal, 

desqualificação pessoal e profissional e intimidação física. Martins e col. (2011) citam, 

também, o Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización Y 
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Rechazo em Organizaciones  Sciales – CISNEROS, de Fidalgo e Piñuel, de 2004, sem 

validação no Brasil e o Cuestionario de Hostigamiento Psicológico en el Trabajo – CHPT, 

de Fornés, Martínez-Abascal e García de La Banda, de 2008, validado no Brasil por 

Martins e col. (2011). 

Mathisen, Ogaard e Einarsen (2012) consideram que vários fatores contribuem  

para o assédio moral e esses fatores são tanto individuais como coletivos. Leymann (1990) 

propõe que uma gama de fatores estão envolvidos, incluindo problemas no trabalho, 

problemas na gestão e clima hostil, combinado com um indivíduo em situação vulnerável.  

Hirigoyen (2011b) considera que não existe um perfil típico do agressor e sim que há 

contextos desestabilizantes onde qualquer pessoa pode transformar-se num assediador. 

Nesse sentido, com relação às vítimas, ela afirma que não há um perfil psicológico padrão 

onde um indivíduo seja mais predisposto ou que haja vítimas natas, como pessoas 

consideradas mais frágeis ou portadoras de uma patologia particular, mas que o contexto 

organizacional favorável pode ser um fator desencadeante. 

Para Heloani (2004), o assédio moral é fruto das relações interindividuais que se 

deterioraram devido a formas perversas de organização do trabalho. É um fenômeno 

decorrente de um processo disciplinar, devido às novas e modernas formas de gestão e 

organização do trabalho que passam por rápidas mudanças por exigência da globalização.  

O assédio moral é considerado um processo multicausal (Soares, 2012) que pode 

ser abordado ou analisado de diferentes formas, focalizando-se o indivíduo ou o contexto, 

ou ambos, que varia segundo os métodos e abordagens adotados. Na abordagem 

psicológica o foco será o indivíduo e na abordagem sociológica o foco estará voltado para 

as relações sociais. No contexto organizacional deverão ser analisados os antecedentes 

como mudanças organizacionais, tipos de lideranças e a organização do trabalho.  Para 

Soboll (2008), não há uma causa definida para o assédio moral, o processo de avaliação 

deve envolver articulações entre o sistema produtivo, a organização do trabalho e aspectos 

individuais e interpessoais. 

De acordo com Araújo (2012), algumas empresas aderem à violência psicológica 

ou violência invisível para controlar a subjetividade dos trabalhadores, ao adotar modelos 

abusivos de gestão, como a gestão por medo, por injúria e por estresse. Para Freitas e cols. 

(2008), a preocupação com planilhas de custos, com realinhamentos estratégicos, a 
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modernização dos processos produtivos, financeiros e administrativos causaram dores e 

cicatrizes e o ambiente de trabalho se transformou numa arena insalubre e perigosa.  

Segundo Hirigoyen (2011b), o meio educativo é um dos setores mais afetados 

pelo assédio moral, comparado ao setor terciário e ao setor de medicina social. Há menos 

assédio nos setores de produção. O professor pode ser facilmente estigmatizado pelos seus 

comportamentos frente ao empregador, por sua maneira de se dirigir aos alunos e por sua 

falta de iniciativa em resolver questões em sala de aula. Caran, Secco, Barbosa e Robazzi 

(2010) destacam que notadamente entre os pesquisadores, onde há um clima de rivalidade 

e competitividade, o ambiente se torna propício para o assédio moral ocorrer, com 

situações de rancor e inveja entre colegas de trabalho e grupos de pesquisadores. Para 

Paixão, Melo, Souza-Silva e Cerquinho (2013), o processo de mercantilização do ensino 

superior que se insere no cenário de desvalorização da figura do professor e do aluno visto 

como cliente, favorece o assédio moral de alunos para com professores. 

Battistelli e cols. (2011) pesquisaram o assédio moral no trabalho na visão dos 

operadores do Direito, com o intuito de relacionar o papel do Direito e da Psicologia. Os 

principais temas abordados foram: o conceito de assédio moral, o entendimento de assédio 

moral por parte dos operadores do Direito, as técnicas utilizadas para caracterizar o 

fenômeno, o perfil dos trabalhadores que se apresentam às instâncias jurídicas, a 

possibilidade de estabelecer nexo causal entre a doença apresentada e o assédio moral e a 

percepção do papel dos psicólogos em casos de assédio moral.  

Cahú e cols. (2011) realizaram uma pesquisa sobre a produção científica em 24 

periódicos online sobre o assédio moral, nas áreas de Saúde, Ciências Sociais e Humanas, 

no período de 2002 a 2010. A pesquisa revelou que, no período de 2005 a 2010, houve um 

maior número de publicações, sendo que as áreas que mais produziram foram as de 

Ciências Humanas e Saúde. Foram identificados três cenários onde ocorrem os assédios: 

instituições de ensino, órgãos públicos e empresas privadas. O assédio moral ocorre com 

trabalhadores em diversos cenários e a discussão sobre o mesmo tem que ter um olhar 

interdisciplinar. Os trabalhos selecionados mostram que o fenômeno do assédio moral pode 

ocorrer também nas instituições de ensino, confirmando o conceito de que essa prática 

abusiva, de natureza psicológica, pode ocorrer em qualquer ambiente social, com geração 

de exclusão do ambiente e do convívio.  
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Num estudo comparativo em seis continentes sobre a aceitabilidade do assédio 

moral no trabalho, Power e cols. (2011) concluíram que a cultura influencia na aceitação 

do assédio moral no trabalho, os valores culturais são muito mais enraizados do que as 

atitudes. As culturas com elevado poder de hierarquia possuem a crença de que podem 

“dominar” seus subordinados. A Ásia Confucionista (ensinamento ético-político-social) 

aceita melhor o assédio moral do que os latinos americanos e a África Subsaariana. 

Intimidações físicas de assédio, com comportamentos como grito e raiva espontânea, são 

menos aceitáveis, globalmente, do que os comportamentos como definir prazos absurdos 

para entrega de tarefas ou estabelecer metas de trabalho inaceitáveis. 

 

Efeitos para a saúde 

Guimarães e col. (2006), Santos (2010), Hirigoyen (2011b) destacam inúmeras 

consequências danosas à saúde física e psíquica das vítimas, como estresse, ansiedade, 

depressão, distúrbios psicossomáticos, estresse pós-traumático, com geração de 

absenteísmo no trabalho e um elevado número de pedidos de licenças médicas e 

afastamentos por doenças. No início do assédio moral e quando ainda existe possibilidade 

de reação, os sintomas se parecem com os do estresse e são classificados pelos médicos 

como perturbações funcionais: cansaço, nervosismo, distúrbios do sono, enxaquecas, 

distúrbios digestivos, dores na coluna. Trata-se de uma autodefesa do organismo que foi 

hiperestimulado e a pessoa está no processo de adaptação para o enfrentamento da 

situação.  

No assédio moral, acrescenta-se o sentimento de impotência, de humilhação e a 

ideia de que a situação vivenciada não é normal. Se o empregado for afastado do agente 

provocador ele pode recuperar o seu equilíbrio sem que haja o agravamento do quadro. Se 

o assédio moral se prolonga, pode aparecer um quadro depressivo mais forte, com apatia, 

tristeza, complexo de culpa, obsessão e desinteresse.  Santos (2010) acrescenta a Síndrome 

do Pânico como consequência à saúde das vítimas. O perfil da pessoa que sofre desta 

síndrome tem similaridades com o da que sofre assédio moral, ambos apresentam 

perfeccionismo, sentimento de desproteção, preocupação com o amanhã e sensação de 

pressão sobre si.    

De acordo com pesquisas de Hirigoyen (2011b), 69% das pessoas entrevistadas 

apresentaram estado depressivo severo, com necessidade de acompanhamento médico por 
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indicar sério risco de suicídio, 7% apresentaram depressão moderada e 24% apresentaram 

estado depressivo leve. Distúrbios psicossomáticos diversos foram encontrados em 52% 

dos casos. Considera-se que o assédio moral assemelha-se ao assalto à mão armada ou ao 

estupro, na configuração como estresse pós-traumático. Os quadros traumáticos mais 

graves ocorrem quando a pessoa se vê isolada, “sozinha contra todos”. Formam-se então as 

neuroses traumáticas e mais raramente as psicoses traumáticas, que segundo o DSM IV 

(Classificação internacional das doenças mentais) correspondem ao estresse pós-

traumático. A vítima rememora as cenas de violência e humilhação sofridas, como 

flashbacks dolorosos, que podem perdurar por muito tempo, algumas vezes até para 

sempre. 

Segundo López-Cabarcos e cols. (2008), de uma lista dos 42 possíveis efeitos 

sintomáticos do assédio psicológico sobre a saúde, os mais citados pelas vítimas são 

irritabilidade e nervosismo (60,7%), sensação de injustiça no trabalho (60,7%), evitação de 

situações que recordem o assédio psicológico, angústia e impotência (53,6%). Um menor 

número de vítimas relata consequências do tipo físico como dores musculares (53.6%), 

problemas do sono (50,0%) e fadiga (46,4%).    

Para Guilhardi (2007), as contingências aversivas às quais a vítima de assédio está 

exposta geram vários subprodutos, como a eliciação de respostas emocionais (tremores, 

taquicardia, choro, sentimentos de raiva e frustração). Outros subprodutos do controle 

aversivo gerado no trabalhador que foi submetido às contingências coercitivas são a 

ansiedade, depressão (desamparo aprendido), doenças psicossomáticas, dentre outros. No 

contexto do ensino, em seus vários níveis, bem como em universidades públicas e 

privadas, pode-se observar os efeitos do assédio moral que afetam o desempenho 

profissional de professores e funcionários, as relações sociais, a qualidade do ensino com 

consequências à saúde física, psicológica e emocional das vítimas (Björkqvist, Österman & 

Hjelt-Bäck, 1994; Justicia e cols., 2006; Justicia e cols., 2007; López-Cabarcos, Picón-

Prado & Vázquez-Rodríguez, 2008; Wilson, Douglas & Lyon, 2010). Os desdobramentos 

dessa violência refletem-se na sala de aula, na escola como organização e na comunidade 

(Spelage e cols. 2013) e é causa da perda do idealismo e sonhos por parte dos professores 

afetados (Wet, 2010). 

Justicia e cols. (2007) classificam os efeitos sofridos pelos assediados em quatro 

áreas: saúde emocional (diminuição de autoconfiança, diminuição da autoestima, 
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problemas de motivação, ansiedade, comportamento agressivo, depressão, pensamentos de 

abandono do trabalho, ideias suicidas); saúde física (insônia, cansaço, dores de cabeça, 

taquicardias, transtornos digestivos, náuseas/vômitos, dores musculares); relações sociais 

(problemas com amigos, colegas, familiares, alunos, superiores, isolamento social); 

atividade profissional (redução da concentração, redução do rendimento, desmotivação, 

falta de interesse em cooperar, pedido de transferência, pedido de demissão, redução do 

horário de trabalho). Essas consequências têm efeitos sobre o desempenho profissional dos 

professores, do pessoal administrativo e de serviços e afeta a qualidade da Educação 

Superior. 

De acordo com Leymann (1990), se houver intervenção da empresa no conflito, 

após investigação do mesmo, e a decisão de transferir o assediado ou o assediador 

utilizando mecanismos para que o assédio moral não volte a ocorrer, ou punindo o 

assediador, poderá haver resultados positivos nessa solução. Segundo Berthelsen, 

Skogstad, Lau e Einarsen (2011), em um estudo longitudinal com vítimas do bullying no 

trabalho, sobre as intenções para sair e deixar a vida laboral por meio de licença médica, 

pensão por invalidez ou licença para reabilitação, os resultados apontam que as vítimas 

abandonam a vida laboral com mais frequência do que as que não sofreram assédio e 

também costumam mudar de emprego com mais frequência.  

 

Diagnóstico 

Para o diagnóstico das situações de assédio moral no trabalho, Hirigoyen (2011b) 

aponta para os elementos e os aspectos que o constituem: a temporalidade, a 

intencionalidade, a direcionalidade, os limites geográficos ou territorialidade e a 

degradação deliberada das condições de trabalho. Guimarães e col. (2006) esclarecem que 

para o diagnóstico do assédio moral devem ser excluídas as situações de estresse causado 

pela urgência de tempo para a execução de algum trabalho, a competitividade empresarial, 

a ocorrência de um mau dia, conflitos com colegas de trabalho e o sofrimento decorrente 

de um chefe exigente e perfeccionista.  

Quanto aos aspectos éticos e para a compreensão da dinâmica do assédio moral no 

local de trabalho, LaVan e Martin (2007) sugerem a aplicação do Modelo A-B-C 

(antecedentes, comportamentos e consequências) de Nijhof e Retdijk, 1999. Nessa 

abordagem, orientada para o processo A-B-C, o papel dos gestores é essencial a partir de 
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duas perspectivas: em primeiro lugar o gerente assume o papel de um diagnosticador e em 

segundo lugar o papel de um intervencionista. No papel de diagnosticador ele é capaz de 

identificar antecedentes (A), gatilhos ou causas que geram o comportamento associado ao 

assédio moral no trabalho. Em seguida, o gestor descreve os comportamentos (B) 

associados ao assédio moral no trabalho em termos de frequência, duração, intensidade e 

adequação, de modo a formular um plano de intervenção. Quando o gerente passa a agir 

como intervencionista, ele é capaz de considerar quais consequências (C) ou respostas 

serão impostas pelo comportamento de assédio no local de trabalho (B), atendo-se aos 

conceitos como reforço positivo e reforço negativo. 

 

Intervenção 

É importante salientar que qualquer intervenção deve ocorrer o mais próximo 

possível, em tempo, com o comportamento demonstrado. Para Guilhardi (2010), o 

benefício da psicoterapia consiste em mudar as contingências para alterar o 

comportamento. É necessário analisar as contingências de reforçamento que estão 

controlando e mantendo o comportamento, tanto do agressor como da vítima, a história de 

vida das pessoas, ou como a vítima “aprendeu” a lidar e a enfrentar as situações difíceis 

que a vida lhe trouxe e as consequências que obteve nesse enfrentamento, ou seja, a 

história de contingências. Se as consequências foram positivas, provavelmente essa pessoa 

saberá lidar melhor com situações adversas, se foram negativas ela apresentará um déficit 

de repertório que dificultará o enfrentamento.  

Nas intervenções, de acordo com Hirigoyen (2011a), como uma condição prévia 

do tratamento, o assédio moral deve ser reconhecido como tal pelo psicoterapeuta e pelo 

paciente. Algumas vítimas negam o fato e tem dificuldades para evocar o evento 

traumático, visto que procuram esquecê-lo. Cabe ao psicoterapeuta ajudar o paciente a 

expressar a agressão sofrida, a sair do estado de negação e culpa em relação ao ocorrido e 

recusar o papel de vítima que lhe foi proposto. Há poucos profissionais da saúde que 

tomam consciência do problema do assédio moral. A psicoterapia é o principal meio de 

romper o silêncio no qual a vítima se esconde, enquanto não houver o amparo legal. 

É imprescindível que os profissionais de saúde conheçam a realidade das 

organizações para que possam tratar de maneira mais eficaz o sofrimento no trabalho 

Hirigoyen (2011a, 2011b). De acordo com Santos e Oliveira (2010), o indivíduo assediado 
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sofre um processo dramático de desilusão frente à vida, por isso necessita de apoio 

psicológico. Glina e Soboll (2012) descrevem que é necessária uma abordagem abrangente 

dos casos e um acompanhamento sistemático das ações. Por tratar-se de um problema de 

natureza multidimensional, relacional e de um processo complexo, as intervenções devem 

levar em conta o contexto organizacional e envolver todos os atores sociais. Cada caso tem 

suas próprias peculiaridades e o papel gerencial é muito importante. 

Deve-se levar em conta o momento histórico, o contexto social e econômico, os 

aspectos éticos e a dignidade humana nas relações organizacionais. Para Guimarães e col. 

(2006), na intervenção jurídica objetiva-se evitar que o dano persista e na intervenção 

psicológica objetiva-se fortalecer a autoestima e a identidade pessoal da vítima, auxiliando-

a a recuperar sua autoeficácia e emoções positivas.  

No contexto do ensino, avaliação e treinamento dos professores em Habilidades 

Sociais são intervenções eficazes. Atividades que melhorem as competências interpessoais 

dos professores e que enfatizem a comunicação assertiva com supervisores, colegas e 

alunos contribuem de forma positiva para melhorar a qualidade dessas relações (Del Prette 

e Del Prette, 2005).  

Para a prevenção do assédio moral no trabalho, as recomendações típicas incluem: 

políticas antiassédio moral, prestação de formação e informação, monitoramento do 

comportamento dos funcionários dentro do ambiente do trabalho por meio de inquéritos e 

outros métodos (Salin, 2008). De acordo com Guimarães e col. (2006), há que se abordar o 

assédio moral sob um olhar sistêmico, global e dinâmico, devido aos vários aspectos que se 

relacionam, pela complexidade que requer um enfoque multidisciplinar na sua 

conceituação, na intervenção, na prevenção e no tratamento. 

 

Legislação 

Com relação ao assédio moral e a lei, há projetos de legislação específica para 

criminalizar o assédio moral no trabalho em países como Portugal, Uruguai, Suíça e 

Bélgica. Contudo, na maioria dos países, há uma carência de ordenamento jurídico 

específico para criminalizar esse tipo de tortura psicológica.  

Na França o capítulo 4 da Lei de Modernização Social, publicada em 17 de 

janeiro de 2002, trata do assédio moral no trabalho. Na Argentina a Lei 13.168, de La 

província de Buenos Aires, aprovada em fevereiro de 2004, trata sobre assédio moral no 
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trabalho. Na Noruega o Código do Trabalho, de 1977, proíbe o assédio em geral 

(http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique23). 

 Nos Estados Unidos, segundo LaVan e Martin (2007), há várias teorias jurídicas 

que incluem Direitos Civis, retaliação, segurança e saúde, denúncia, remuneração, 

assalto/Bateria, sofrimento emocional, relação empresarial e descarga construtiva. 

Discutem-se as estruturas éticas na gestão do ambiente de trabalho a partir de duas 

perspectivas relacionadas: o modelo normativo, que envolve decisões éticas, e o processo 

de modelo orientado, que envolve classificar ordenadamente um tipo de violação ética, 

baseado na área de gestão organizacional e no modelo A-B-C.  

No Brasil, pela Emenda Constitucional nr. 45/2004, a Constituição Federal 

inscreveu na competência da Justiça do Trabalho as lides sobre dano moral e patrimonial 

decorrentes da relação de trabalho. Segundo Caniato e Lima (2008), não há legislação 

própria sobre o assédio moral e a questão é tratada indiretamente, faz parte do acervo 

jurídico nacional dos direitos fundamentais.  

No artigo 5º. da Constituição Federal, os parágrafos II e III abrangem o assédio 

sexual e moral, respectivamente. O artigo 483, da CLT, os artigos 138, 139 e 140 (crimes 

contra a honra – calúnia, difamação e injúria) e o artigo 146 (constrangimento ilegal) do 

Código Penal, também podem ser aplicados ao assédio moral. Há vários projetos de lei que 

tramitam na Câmara Federal como o Projeto de lei sobre assédio moral nas relações de 

trabalho (de iniciativa do Dep. Fed. Mauro Passos, PT/SC) e o Projeto de Lei nr. 80, de 

2009, sobre coação moral no emprego (de iniciativa do Senador Inácio Arruda); há várias 

leis municipais como Lei complementar: Porto Alegre – RS, Lei: Americana – SP, Lei: 

Brasília - DF e algumas estaduais como a Lei: Rio de Janeiro, Lei: São Paulo, Lei 

complementar: Minas Gerais que tratam do assunto. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul criaram jurisprudência sobre assédio moral, abusos e violação 

de direito humanos (http://www.assediomoral.org/spip.php?rubrique16). A União já deu 

um primeiro passo ao sancionar a lei 11.948/09 que proíbe empréstimo ou financiamento 

por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, a 

empresas cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral: “art. 4º. Fica vedada a 

concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelo BNDES a 

empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou 
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sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente,” 

(Diário Oficial da União, 2009).  

A maior dificuldade jurídica encontra-se no tocante à penalização do assédio 

moral, por sua “invisibilidade” e devido ao alto grau de subjetividade que envolve a 

questão. O nexo causal, a comprovação da relação entre a consequência (o sofrimento da 

vítima) e sua causa (a agressão), indispensável na esfera criminal, nem sempre é visível, 

pois as humilhações em geral são perpetradas “com luvas”, ou seja, sem deixar as marcas 

do agressor (Freitas e cols., 2008). 

No que diz respeito à configuração do assédio moral, segundo Battistelli e cols. 

(2011), há consenso entre os operadores do Direito quanto à constituição de prova, como 

item fundamental para se caracterizar o assédio moral no trabalho. Os problemas 

enfrentados que dificultam o julgamento das ações referem-se à falta de provas materiais. 

Na maioria dos casos utiliza-se a prova testemunhal, porém a inexistência de testemunhas é 

frequente pelo receito dos colegas em testemunhar e colocar em risco o seu emprego. Os 

advogados necessitam reunir todos os indícios que possam contribuir para a configuração 

do caso perante a Justiça do Trabalho, como laudos médicos e psicológicos, para suprir as 

carências encontradas. Nesse sentido é destacada a importância do Psicólogo para 

constituir o nexo causal, pois as vítimas comumente apresentam sofrimento psíquico e 

diversos problemas de saúde física em decorrência do assédio moral.  

Há várias denúncias sobre assédio moral no trabalho que chegam aos sindicatos, 

Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho, mas os juízes 

alegam examinar poucas ações dessa natureza. As ações judiciais costumam ser de ex-

empregados, haja vista que os trabalhadores no Brasil não possuem garantia de emprego e 

o ingresso com uma ação pode resultar em demissões, embora haja denúncias tanto de 

trabalhadores empregados quanto dos que deixaram seus empregos devido ao assédio 

sofrido.  Os trabalhadores que recorrem com mais frequência à justiça são mulheres, 

negros, homossexuais, portadores de alguma necessidade especial, trabalhadores com 

estabilidade e os casos mais elevados são de gestantes, acidentados do trabalho e 

representantes dos trabalhadores. As categorias profissionais que registram maior 

frequência de queixas são os bancários, trabalhadores de hospitais, comerciários e 

teleatendentes (Battistelli e cols. 2011). 
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 Com relação ao gênero mais afetado pelo assédio moral no trabalho, Amazarray 

(2010) encontrou maior percentual de mulheres no assédio moral percebido em 

comparação com a medida objetiva de assédio moral. Justicia, Muñoz & Fernández de 

Haro (2006) e Justicia e cols. (2007), em estudos sobre assédio moral no contexto 

universitário, consideram que as mulheres são mais assediadas que os homens. Para 

Battistelli e cols. (2011) as mulheres procuram com mais frequência auxílio jurídico. 

De acordo com Freitas e cols. (2008), o assédio moral contém danos, vários danos 

morais ou microtraumas psíquicos, que num conceito ampliado pode ser categorizado 

como dano moral que, devido a sua forma de expressão, temporalidade e frequência, 

possui singularidades. O dano moral é gênero e esse dispositivo está previsto na 

Constituição Federal e no Código Civil do Brasil. Conforme a Carta Magna, a indenização 

em casos de dano moral é assegurada em decorrência da violação da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas. Contudo, não há um consenso em termos de 

conceito e definição. Em casos de assédio moral, os direitos essenciais da pessoa é que são 

desconsiderados. 

Como o dano moral encontra-se na mesma categoria do dano pessoal, ou dos 

direitos da personalidade, observa-se que todos os direitos da personalidade previstos na 

Constituição Federal do Brasil são passíveis de serem solapados, como o direito à vida, o 

direito à liberdade, o direito à intimidade, o direito à vida privada, o direito à honra 

(reputação), o direito à imagem, o direito moral de autor, o direito ao sigilo (privacidade), 

o direito à identificação pessoal e o direito à integridade física e psíquica (Freitas e cols., 

2008). 

O papel do Direito está voltado para a punição e educação e o papel da Psicologia 

pode envolver várias funções como: políticas de prevenção nas empresas, avaliação dos 

casos de assédio e produção de conhecimento sobre o tema, contribuir para coibir 

comportamentos agressivos, promover a escuta dos trabalhadores de forma não punitiva 

quando relatam suas queixas.  A avaliação psicológica pode ser uma contribuição para o 

estabelecimento do nexo causal, que pode ser usada como ferramenta para facilitar o 

entendimento do fenômeno. Há um grande interesse de aproximação dos operadores do 

Direito com outras áreas como a Psicologia, as Ciências Sociais e a Administração para 

que, por meio de ações conjuntas, possa haver uma evolução no entendimento 

multidimensional do assédio moral no trabalho (Battistelli e cols. 2011). 
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Assédio moral entre professores universitários 

           O ambiente universitário favorece a ocorrência de assédio moral, por parte do 

empregador, colegas e alunos. De acordo com Hirigoyen (2011b), Paixão e cols.(2009, 

2013), Caran e cols.(2010) e the mobbing portal (acesso em 2013), o setor de ensino é um 

dos mais afetados pelo assédio moral no trabalho. 

  Lazzarotto e cols. (2006), em pesquisa exploratório-descritiva com docentes 

universitários, destacaram deficiências em fatores organizacionais, relações interpessoais 

inadequadas e a falta de prevenção como desencadeantes de assédio moral. A excessiva 

hierarquização, estilos de chefia inadequados, competição desonesta, excesso e sobrecarga 

de trabalho, conflito entre poderes, falta de confiança e amizade, relacionamento tenso e 

autoritário que afeta o ambiente de trabalho estão entre as atitudes negativas encontradas. 

 O assédio moral ocorre especialmente em grupos onde os indivíduos podem entrar 

em rivalidade e onde se oportuniza assumir posições de superioridade. O ambiente 

universitário é propício a essas ocorrências devido à competição entre colegas e 

pesquisadores. Essas relações podem se tornar deficientes, com isolamentos e agressões 

verbais (Lazzarotto e cols. 2006). 

No assédio moral que ocorre na relação aluno-professor os motivos são vários, 

desde valores sociais não aprendidos até o processo de mercantilização do ensino superior, 

que ao priorizar a figura do aluno como cliente cria um cenário propício à desvalorização 

da figura do professor (Paixão e cols. 2013). Práticas consideradas abusivas nessa relação 

ocorrem por meio de comentários depreciativos, acusações agressivas, perturbações da 

ordem na sala de aula, desrespeito à figura do professor, sarcasmos, falta de atenção 

intencional, ameaças à integridade física, dentre outras (Galindo, 2009, Paixão e cols., 

2009). 

Justicia e cols. (2007) relataram a ocorrência de 11% de assédio moral no 

contexto universitário, Björkqvist e cols. (1994) situaram a taxa de vítimas em 17% na 

comunidade universitária e Di Martino, Höel e Cooper (2003) situaram em torno de 12% a 

incidência nos setores de educação e saúde, em países nas especificados, na Europa. 

Zabrodska e Kveton (2013) encontraram a ocorrência de 7,9% de assédio moral com 

ocorrência ocasional nos últimos doze meses e 0,7% com ocorrência semanal entre 

funcionários universitários. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Verificar a ocorrência de assédio moral em professores universitários. 

 

Objetivo Específico 

 

 Identificar os tipos e percentuais de assédio moral sofridos pelos professores: por 

parte do empregador (da administração da Universidade contra professores) ou 

descendente; por parte de colegas de trabalho (professores com mesmo nível hierárquico) 

ou horizontal e por parte de alunos (contra os professores) ou ascendente. 
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Método 

 

Participantes 

A amostra foi composta por 285 participantes, que corresponde a 62% de um total 

de 460 professores de uma Instituição Privada de Ensino Superior, sendo 144 do sexo 

feminino e 141 do sexo masculino, das seis áreas de conhecimento da Instituição. 

 

Local  

Sala dos professores e sala da Secretaria da Pós-graduação da Instituição Privada 

de Ensino Superior.  

A Instituição de Ensino participante da pesquisa foi uma Instituição Privada de 

Ensino Superior que conta com uma população total de 460 professores e 8.570 alunos. Os 

cursos ofertados pela instituição concentram-se nas áreas de Ciências Aeronáuticas, 

Ciências Biológicas e de Saúde, Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências Humanas, Letras e 

Artes, Ciências Jurídicas e Ciências Sociais Aplicadas.  

 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Foi aplicado o Questionário sobre Assédio Moral no Trabalho (Anexo C), 

desenvolvido pela pesquisadora, adaptado do Questionário de Atos Negativos -  QuAN  

(Maciel e Gonçalves, 2008 e Einarsen e Hoel, 2001), formato reduzido, e do Inventário 

Leymann de psicoterrorismo no trabalho (LIPT-45, 1989). A primeira parte do 

questionário compôs-se dos dados de identificação: questões 1 a 6 (sexo, estado civil, 

idade, local de trabalho (área de conhecimento/curso), tempo de serviço na empresa e 

formação). Os questões 7 a 10 foram compostas por perguntas específicas sobre assédio 

moral no trabalho, foram utilizados 21 itens do QuAN ( itens 7, 8.1 a 8.14; 9.2, 9.l5, 9.16; 

10.11, 10.13, 10,14); 19 itens do LIPT-45 (itens 8.15, 8.16; 9.1, 9.4, 9.5, 9.6,  9.8, 9.10, 

9.12, 9.14; 10.l, l0.4, l0.6, l0.7, 10.8, l0.10, 10.15, l0.16, l0.17) e 11 itens foram criados e 

acrescentados ao questionário pela pesquisadora  (itens 8.17, 9.3, 9.7, 9.9, 9.11, 9.13, 10.2, 

10.3, 10.5, 10.9, 10.12), totalizando 51 itens. A questão 7 compôs-se de um item com uma 

definição de assédio moral, a partir da qual foi feita uma pergunta ao participante, se o 

mesmo já havia sido vítima de assédio, nos três tipos apresentados: por parte do 

empregador, de colegas ou de alunos, e a frequência nos últimos seis meses, com cinco 
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opções de respostas em Escala Likert (nunca, raramente, mensalmente, semanalmente e 

diariamente, correspondendo a 1, 2, 3, 4 e 5 pontos cada uma, respectivamente). A questão 

8 do questionário, com 17 itens, referiu-se aos atos negativos praticados pelo empregador. 

A questão 9, com dezesseis itens,  referiu-se aos atos negativos praticados pelos colegas e  

a questão 10, com 17 itens, referiu-se aos atos negativos praticados por alunos. As opções 

de respostas foram em Escala Likert (nunca, de vez em quando, mensalmente, 

semanalmente e diariamente, correspondendo a 1, 2, 3, 4 e 5 pontos cada uma, 

respectivamente). 

 

Procedimentos 

A pesquisadora solicitou autorização à Instituição Privada de Ensino Superior 

para a aplicação do Questionário sobre Assédio Moral no Trabalho a todos os professores 

da Instituição. Após a autorização, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética (Parecer 

432.478, de aprovação). Em seguida foram feitas abordagens pessoais, pela pesquisadora e 

auxiliares (três estudantes da área de Psicologia), aos professores que se encontravam na 

sala dos professores, solicitando o preenchimento dos questionários. Alguns questionários 

também foram deixados na Secretaria da Pós-Graduação, com as respectivas secretárias, 

para que fossem entregues aos docentes. A amostra utilizada na pesquisa foi por 

conveniência, devido à disponibilidade de acesso e de contato com a população 

participante. 

Houve esclarecimentos aos participantes sobre o tipo de pesquisa e os seus 

objetivos. Aos professores que consentiram em participar foi solicitado que assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) e respondessem ao Questionário 

sobre Assédio Moral no Trabalho (Anexo C), com duração aproximada de cinco a dez 

minutos para o preenchimento. Os participantes que não tinham disponibilidade para 

responder no momento da abordagem podiam levar o questionário e entregá-lo em outro 

dia, combinado com a pesquisadora e auxiliares, ou com as secretárias, na Pós-Graduação. 

Foi realizada uma análise quantitativa e estatística descritiva dos dados (média, 

desvio padrão, porcentagem) utilizando-se a planilha SPSS 20.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences). Para comparar os três tipos de assédio moral, descritos e identificados 

por meio do Questionário sobre Assédio Moral no Trabalho, foi utilizado o teste ANOVA 
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e o teste “t” de student.  Foi verificada a consistência interna do questionário aplicado 

utilizando-se o cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach. 

Como as questões 8 e 10 do questionário possuíam 17 itens cada uma, para que a 

questão 9 ficasse equivalente às demais foi acrescentada à soma total dos itens a média das 

respostas que a compunham.  
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Resultados 

 

A amostra foi composta por 285 participantes, 62% de uma população total de 

460 participantes.  Os dados de caracterização da amostra foram: sexo, estado civil, idade, 

local de trabalho (área de atuação), tempo de serviço na empresa e formação.   

Dos participantes, 144 (50,5%) professores pertenciam ao sexo feminino e 141 

(49,5 %) ao sexo masculino. Com relação ao estado civil, 175 (61,68%) participantes  

eram casados, 58 (20,5%) eram solteiros, 40 (14,1%) eram divorciados e 10 (3,5%) 

participantes responderam outros. 

   Do total de participantes, 99 (34,9%) tinham entre 41 a 50 anos, 99 (34,9%) 51 

anos ou mais, 59 (20,8%) entre 31 a 40 anos e 27 (9,5%) tinham entre 20 a 30 anos de 

idade.  A média de idade dos participantes foi de 45,29 anos (dp = 10,939). A idade 

mínima encontrada foi de 23 e a máxima de 77 anos. 

   Com relação ao tempo de serviço, 119 (43,1%) participantes trabalhavam na IES 

entre 0 e 5 anos, 93 (33,7%) de 11 a 20 anos, 44 (15,9%) de 6 a 10 anos e 20 (7,2%) 

tinham mais de 21 anos de serviço. 

A maioria dos participantes (49,1%) possuía Mestrado, 23,5% Especialização, 

22,1% Doutorado, 4,2% Pós-doutorado e 1,1% possuíam Graduação.  

 

Tabela 1 

 Frequência e porcentagem de participantes por  local de trabalho 

Local de trabalho/Área de atuação Frequência Porcentagem (%) 

Ciências Biológicas e de Saúde 93 32,6 

Ciências Exatas e de Tecnologia 60 21,1 

Ciências Sociais Aplicadas 58 20,4 

Ciências Jurídicas 35 12,3 

Ciências  Humanas, Letras e Artes 29 10,2 

Ciências Aeronáuticas 7 2,5 

Diversas Áreas                                                                                                                3   1,1 

TOTAL 285 100,00 

  

 A área de atuação ou local de trabalho com maior número de participantes foi a de 

Ciências Biológicas e de Saúde, seguidas pelas áreas de Ciências Exatas e Tecnologia, 
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Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Jurídicas, Ciências Humanas, Letras e Artes e 

Ciências Aeronáuticas. Categorizados como Diversas Áreas foram os participantes que 

responderam lecionar em uma ou mais áreas, como pode ser visto na Tabela 1.   

 

 

Tabela 2 

Frequência e porcentagem de participantes que perceberam terem sido assediados 

  EMPREGADOR COLEGAS ALUNOS 
 Frequência Porcentagem 

(%) 
Frequência Porcentagem 

(%) 
Frequência Porcentagem 

(%) 

Nunca foram 

assediados 

244 86,8 244 87,8 216 78,0 

Perceberam ser 

assediados 

37 13,2   34  12,2  61 22,0 

TOTAL 281 100,00 278 100,00 277 100,00 

 

             Na questão 7, que tratou do conceito e da percepção do assédio moral,  a maioria 

dos professores informou nunca terem sidos assediados pelo empregador (86,8%), pelos 

colegas (87,8%) e pelos alunos (78,0%). A categoria que mais assediou os professores foi a 

de alunos, 22%, seguida pelo empregador 13,1% e pelos colegas 12,2% (Tabela 2).  

 

 

Tabela 3 

Comparação do percentual entre a percepção do assédio moral e sexo dos participantes 

Tipos de Assédio Moral Percepção de Assédio Moral Sexo 

  Feminino Masculino 

Empregador 13,2% 10% 3,2% 

Colega 12,2% 10% 2,2% 

Alunos 22,0% 12,7% 9,3% 
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   Na comparação da percepção do assédio moral e sexo dos participantes, o maior 

percentual de percepção de assédio ocorreu no sexo feminino: 12,70% por parte de alunos, 

10% por parte do empregador e 10% por parte de colegas, como demonstrado na Tabela 3. 

 

 

 

Figura 1 

Comparação de assédio moral entre os sexos 

 

 

 Na Figura 1 pode-se observar a distribuição do assédio moral, por sexo dos 

participantes. O sexo feminino sofreu o maior percentual de assédio moral por parte dos 

alunos, seguido do assédio moral por parte do empregador e de colegas.  
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Tabela 4 

Comparação das médias de assédio moral por sexo dos participantes 

TIPOS DE ASSÉDIO FEMININO MASCULINO “t” e  p 

 Empregador 20,43 19,20 -2,278  p=0,024 
 Colegas 19,48 18,28          -2,659  p=0,008 
 Alunos 20,30 19,01 -3,085  p=0,002 
    

 

 Na Tabela 4, comparando-se as médias de assédio moral por sexo dos 

participantes, verificou-se haver uma diferença estatisticamente significativa entre os sexos 

(p < 0,05) para as 3 categorias, no sentido de haver mais assédio moral em relação a 

professores do sexo feminino.  

 

 

 

Tabela 5 

Teste ANOVA comparando assédio moral por áreas de atuação 

 ÁREAS DE ATUAÇÃO   

TIPOS DE ASSÉDIO CBS CET CJ CSA DA CA CHLA TOTAL F   p 

Empregador  20,63 20,58 19,34 18,76 19,67 18,43 18,69 19,82 1,753  p 0,109 

Colegas 19,86 19,21 18,30 18,24 18,06 18,21 17,32 18,89 2,344  p 0,032 

Alunos 20,38 19,85 19,60 19,29 19,00 19,00 18,00 19,66 1,861  p 0,088 

 

 

 Foi realizado o teste ANOVA para comparar as médias de assédio moral 

praticado pelo empregador, por colegas e por alunos nos diversas áreas da IES. Na área de 

Ciências Biológicas e de Saúde (CBS) ocorreu a maior incidência de assédio moral, ou de 

atos negativos praticados pelo empregador, colegas e alunos. A área de atuação com menor 

ocorrência de assédio moral foi a de Ciências Humanas, Letras e Artes (CHLA). Houve 

diferença estatisticamente significativa nas médias encontradas no assédio moral entre 

colegas (p < 0,05), por áreas. Esta diferença significativa no assédio moral não ocorreu por 

parte do empregador e de alunos, conforme demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 6 

Frequência e Percentual dos atos negativos mais apontados pelos participantes, praticados pelo 
empregador, colegas e alunos. 
 

ATOS NEGATIVOS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
EMPREGADOR    

Suas opiniões e pontos de vista foram ignorados. 89 31,20% 

Foi obrigado a realizar um trabalho abaixo do seu 
nível de competência. 

70 24,60% 

Foi exposto a uma carga de trabalho excessiva. 67 23,50% 

COLEGAS   

Foi impedido de se expressar, sofreu interrupções 
enquanto falava.  

50 17,50% 

Colegas de trabalho espalharam boatos ou rumores 
sobre você. 

42 14,70% 

Sua presença foi ignorada, por exemplo, dirigiram-se 
exclusivamente a terceiros como se não o vissem ou 
não existisse. 

37 13,00% 

ALUNOS   

Foi abordado por alunos no corredor, cantina, banheiro 
da IES, ou sala de professores, para discutir assuntos 
como atrasos, faltas, aumento de notas, por meio de 
apelações e chantagem emocional.            

114 40,00% 

Foi interrompido de forma provocativa por alunos, 
continuamente, enquanto dava aulas.                                        

99 34,70% 

Sua presença foi ignorada pelos alunos, estavam 
presentes mas envolvidos em outras atividades. 

75 26,30% 

 

   Os três atos negativos mais relevantes apontados pelos participantes, praticados 

pelo empregador, colegas e alunos estão apresentados na Tabela 6. Verifica-se que, nos 

atos negativos praticados pelo empregador, os itens com maior percentual foram: “suas 

opiniões e pontos de vista foram ignorados” (item 8.10), “foi obrigado a realizar um 

trabalho abaixo do seu nível de competência” (item 8.3) e “foi exposto a uma carga de 
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trabalho excessiva” (item 8.14); nos atos negativos praticados pelos colegas foram: “foi 

impedido de se expressar, sofreu interrupções enquanto falava” (item 9.1), “colegas de 

trabalho espalharam boatos ou rumores sobre você” (item 9.2) e “sua presença foi 

ignorada, por exemplo, dirigiram-se exclusivamente a terceiros, como se não o vissem ou 

não existisse” (item 9.8); nos atos negativos praticados por alunos foram: “foi abordado 

por alunos no corredor, cantina, banheiro da IES, ou sala de professores, para discutir 

assuntos como atrasos, faltas, aumento de notas, por meio de apelações e chantagem 

emocional” (item 10.5); “foi interrompido, de forma provocativa por alunos, 

continuamente enquanto dava aulas” (item 10.1) e “sua presença foi ignorada pelos alunos, 

estavam presentes mas envolvidos em outras atividades” (item l0.6). 

              Embora a maioria dos participantes tenha respondido, na questão 7 do 

questionário, que não sofreu assédio moral pelo empregador (86,8%), colegas (87,8%) e 

alunos (78%), como demonstrado na Tabela 2, verificou-se, ao se detalharem os atos 

negativos nas questões  8, 9 e 10 do questionário, um aumento considerável deste 

percentual. Nos 17 itens referentes ao assédio do empregador, questão 8 do questionário, 

53% dos participantes informaram terem sofrido alguns dos atos negativos listados; nos 16 

itens referentes ao assédio de colegas, questão 9 do questionário, 40% sofreram atos 

negativos e nos 17 itens, questão 10 do questionário, referentes ao assédio de alunos, 

64,6% informaram que sofreram atos negativos.  

O questionário total obteve bons indicativos de consistência interna e precisão (a 

= 0,931), bem como as subescalas dos itens referentes ao assédio moral por parte do 

Empregador (a = 0,883), Colegas (a = 0,874) e Alunos (a = 0,814).  
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DISCUSSÃO 

 

A literatura consultada (Björkqvist e cols., 1994; Di Martino e cols., 2003; 

Hirigoyen, 2011b; Paixão e cols. 2009, 2013; Gallindo, 2009; Almeida e cols. 2007; Caran 

e cols. 2010; the mobbing portal, 2013), destaca que o ambiente universitário facilita a 

ocorrência de assédio moral devido às relações de poder existentes nesse contexto, bem 

como a mercantilização do ensino e a competição entre os pesquisadores. Considera-se, 

também, que a frequência e duração da situação de assédio moral afeta negativamente a 

saúde psicológica e emocional das vítimas e há um agravamento das suas consequências na 

esfera pessoal e profissional. 

Esta pesquisa encontrou que 13,2% dos participantes sofreram assédio moral por 

parte do empregador, 12,2% sofreram por parte de colegas e 22% sofreram assédio por 

parte de alunos, com média de 15,80%. Justicia e cols. (2007) relatam a ocorrência de 11% 

no contexto universitário, Björkqvist e cols. (1994) situam a taxa de vítimas em 17% na 

comunidade universitária e Di Martino, Höel & Cooper (2003) situam em torno de 12% a 

incidência nos setores de educação e saúde, em países não especificados, na Europa. Os 

resultados aqui encontrados estão de acordo com os relatados na literatura. 

Docentes do sexo feminino foram as mais afetadas pelo assédio moral no trabalho 

por parte do empregador, com média de 20,43 (dp = 5,353), de colegas com média de 

19,48 (dp = 4,801) e de alunos com média de 20,30 (dp = 4,124). A média de assédio 

moral sofrida pelos docentes do sexo masculino, por parte do empregador, foi 19,20 (dp = 

3,632), por parte de colegas foi 18,28 (dp = 2,538) e de alunos foi 19,01 (dp = 2,840). De 

acordo com pesquisa de Hirigoyen (2011b) as mulheres (70%) sofrem mais assédio moral 

do que os homens (30%). Para a autora, deve-se levar em consideração o contexto 

sociocultural. Nos países escandinavos e na Alemanha há uma preocupação com a 

igualdade de oportunidades entre os dois sexos, já nos países latinos ainda prevalece uma 

atmosfera machista. 

 Björkqvist e cols. (1994) encontraram maior média de assédio moral contra as 

mulheres: 0,50 (sd = 0,45) do que contra os homens: 0,29 (sd = 0,33); Justicia e cols. 

(2006) relataram um percentual de assédio moral de 12,77% contra mulheres e 6,85% 

contra homens e Maciel e cols. (2007) encontraram uma média de relatos de assédio moral 

mais elevada em mulheres (l,4l6) do que em homens (1,258).  
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Justicia e col. (2007) encontraram diferenças estatisticamente significativas no 

assédio moral e o gênero das vítimas, as mulheres (F = 3,986, p<0.05) foram mais 

assediadas do que os homens. Na área da saúde emocional as mulheres são mais afetadas 

em sua autoestima do que os homens. Da mesma forma, com relação à saúde física, as 

mulheres relataram maior ocorrência de dores de cabeça, dores musculares e articulares. 

Com relação às atividades profissionais, as mulheres solicitaram mais transferência de 

local de trabalho e formalizaram mais pedidos de demissão do que os homens.  

 No detalhamento dos atos negativos que configuram o assédio moral, 53% dos 

participantes declararam ter sofrido algum tipo de ato negativo do empregador, 40% 

relataram atos sofridos de colegas e 64,6% de alunos. O percentual encontrado de assédio 

moral descendente (53%) é inferior ao encontrado por Justicia e cols. (2007) que 

registraram 76,3% de assédio moral descendente, de um superior contra um inferior, em 

pesquisa realizada na universidade de Granada, Espanha. 

 Nos atos negativos praticados pelo empregador, notadamente os itens “foi 

obrigado a realizar um trabalho abaixo do seu nível de competência; suas opiniões e pontos 

de vista foram ignorados e foi exposto a uma carga de trabalho excessiva”, resultam de 

uma relação de trabalho e configuram-se como condutas abusivas que causam 

constrangimento, humilhação e podem ter consequências como danos morais, físicos e 

psíquicos, de acordo com Araújo (2012), Santos (2010) e Guimarães e col.(2006). Nesse 

sentido, condutas semelhantes são observadas nas respostas referentes aos atos negativos 

praticados por colegas e alunos. Vale ressaltar que esse tipo de assédio configura-se como 

organizacional, visto que está relacionado à atividade laboral (Heloani, 2004; Soboll e col. 

2009; Araújo, 2009). 

Quanto à percepção do assédio moral no trabalho, por parte do empregador, colegas 

e alunos, as respostas obtidas na pergunta sobre autopercepção de assédio moral sofrido 

indicam que a maioria dos participantes não se perceberam assediados, embora tenham 

sido alvo de atitudes negativas que foram detalhadas na sequência do questionário. Christ 

(2011) encontrou dados discrepantes nos resultados entre a autopercepção de assédio 

moral, 1,2% se perceberam assediados, e nas respostas aos 22 itens do Questionário de 

Atos Negativos (NAQ-R), 31,3% se consideraram assediados. Uma das características do 

assédio moral é a ocorrência de atos repetitivos de hostilidade num processo que se 
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prolonga e intensifica com o tempo, aumentando dessa forma a percepção sobre o mesmo 

(Soboll, 2009).  

Pelos atos negativos apontados pelos participantes na relação empregador-

professor, entre colegas e na relação aluno-professor pode-se inferir que houve a 

ocorrência de assédio moral no ambiente da universidade. De acordo com Paixão (2009), 

acredita-se que os professores ainda não reconhecem as atitudes negativas como assédio 

moral, especialmente na relação aluno-professor, por considerarem que são atitudes 

inerentes a essa relação. 

Como as atitudes negativas tendem a crescer em frequência e intensidade, há a 

necessidade de se ficar atento aos sinais de alerta apontados pela pesquisa.  Hirigoyen 

(2011b), Barreto (2000) e Freitas (2001) consideram que o assédio moral é um processo e 

dessa forma os comportamentos negativos de recusar comunicação direta, desqualificar, 

desacreditar, isolar, vexar, induzir ao erro e outros se intensificam com o passar do tempo 

se não houver uma intervenção adequada. 

Quanto à consistência interna do questionário aplicado, Field (2009) considera 

bons indicativos de consistência valores de Alpha de cronbach entre 0,7 e 0,8. Desta 

forma, o questionário total obteve bons indicativos (a = 0,931), bem como as subescalas 

dos itens referentes ao assédio moral por parte do Empregador (a = 0,883), Colegas (a = 

0,874) e Alunos (a = 0,814). Houve uma adequada congruência de cada um dos itens do 

instrumento com os demais itens, resultando num bom indicativo de precisão do 

questionário. 

Destaca-se que alguns participantes comentaram: “se essa pesquisa tivesse sido 

feita há uns tempos passados, o resultado teria sido bem diferente”, porém não detalharam 

melhor este comentário; outros deixaram comentários escritos no instrumento de pesquisa 

onde relataram ter sofrido assédio moral em outras instituições e em situações diversas, por 

parte de chefias ou coordenadores. Isso nos remete ao conceito de assédio moral 

organizacional, proposto por Soboll (2008), de que essa prática depende de como o 

trabalho está organizado e se estrutura pelas estratégias de gestão e divisão do trabalho 

adotado pelas empresas. Depende de um contexto favorável onde algumas empresas se 

utilizam da violência como estratégia de gestão, valorizando aspectos de competitividade e 

a obtenção de lucros a qualquer preço.  
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Dessa forma, como em todos os casos onde a violência está presente, a prevenção 

deve ser o foco principal em nível de intervenção (Glina e col. 2012).  Para Gaulejac 

(2005) a política de prevenção do assédio moral deve levar em conta o contexto 

organizacional em que ocorre e lutar contra políticas de recursos humanos que possam ser 

geradoras do mesmo. Atitudes de estar atento às ocorrências e gerenciar adequadamente 

questões que indicam atos negativos no ambiente de trabalho têm se mostrado mais 

eficazes no enfrentamento da questão do assédio moral.  
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Considerações Finais 

Como o ambiente universitário é propício à ocorrência de assédio moral, em todos 

os níveis, pelas particularidades inerentes ao processo de ensino, especialmente as relações 

de poder que se estabelecem nesse contexto, a mercantilização do ensino e o alto nível de 

competição entre colegas, há que se estar atento aos indícios desse tipo de violência 

psicológica para que a mesma não venha a deteriorar as relações e a qualidade do ensino. 

Nesta pesquisa identificou-se a ocorrência de assédio moral por meio da descrição de atos 

negativos ou comportamentos que compõem um cenário para que a violência se instale e 

intensifique. 

Sugere-se que sejam adotados instrumentos, como o utilizado nesta pesquisa, para 

identificar periodicamente a ocorrência de assédio moral na instituição, haja vista que 

foram encontrados níveis significativos, 15,76%, de assédio moral no trabalho e que a 

Universidade desenvolva uma política apropriada para intervir de forma preventiva nas 

situações de assédio moral apontadas na pesquisa, com informações e campanhas de 

conscientização sobre o tema, treinamento em resolução de conflitos e em Habilidades 

Sociais.  

  Como uma limitação da pesquisa destaca-se a recusa de alguns participantes em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por receio de sofrerem retaliações 

por parte do empregador. Foram feitos comentários sobre como os resultados seriam 

diferentes se houvessem sido aplicados os questionários em outro momento da Instituição e 

relatos de assédio sofridos por professores em outras instituições de ensino. 

Sugere-se que sejam feitas pesquisas sobre assédio moral no trabalho que utilizem 

métodos quantitativos e qualitativos, em outras instituições de Ensino Superior, Públicas e 

Privadas. A identificação de assédio moral nesse segmento é recomendada para orientar 

ações preventivas e intervenções a nível organizacional e com vítimas desse tipo de 

violência. São necessárias pesquisas específicas no campo da Psicologia, na produção e 

validação de instrumentos capazes de configurar a ocorrência do assédio moral, a fim de 

produzir documentos que colaborem com o campo do Direito na constituição do nexo 

causal em ações judiciais que tratem desse tema. 

Com relação aos tipos de assédio pesquisados, propõe-se que sejam identificados os 

atos negativos por parte de professores contra alunos, que também são vítimas de assédio 



37 

 

 

moral, e a ocorrência do mesmo em setores administrativos nas instituições de Ensino 

Superior. 

Finalmente, há um vasto campo a ser explorado na pesquisa de assédio moral no 

trabalho que envolve Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior no Brasil e todas 

as áreas do conhecimento que se entrelaçam nesse processo. 
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Curitiba, 15 de agosto de 2013. 

Ao 
Sr. Dr. JOÃO HENRIQUE FARYNIUK 
Diretor de Graduação da UTP 
 
 
Assunto: Pesquisa sobre Assédio Moral no Trabalho. 
 

Vimos, por meio desta, solicitar permissão para realizar a pesquisa intitulada 

“Avaliação de Assédio Moral em professores Universitários”, que tem por objetivo 

avaliar, por meio da aplicação de um questionário, a ocorrência de assédio moral contra os 

professores desta instituição. Esta pesquisa será realizada por meio de um questionário que 

será encaminhado aos docentes, via internet. 

 A responsável pela pesquisa é a aluna do Mestrado em Psicologia, da Universidade 

Tuiuti do Paraná, Nely Raquel Moroz Teixeira, tel. (41) 9962-1482 e sua orientadora a 

Professora Doutora Paula Inez Cunha Gomide.  

Precisamos da sua autorização para encaminhar o referido questionário (em anexo) 

aos docentes. 

Após a conclusão da pesquisa, nos comprometemos a informar para a Instituição os 

resultados obtidos e garantimos o total sigilo no que se refere a manter em anonimato os 

nomes e identidades dos participantes.  

Agradecemos sua valiosa colaboração, sem a qual não seria possível a realização da 

pesquisa. 

"Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 

proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

CNS 196/96. Esta instituição está ciente de sua corresponsabilidade como instituição 

coparticipante  do  presente  projeto  de  pesquisa, e  de seu compromisso no  resguardo da  

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar”. 

 
NELY RAQUEL MOROZ TEIXEIRA – CRP/PR 08/l7148 
Universidade Tuiuti do Paraná - Mestrado em Psicologia Forense. 
 
Assinatura do responsável pela instituição – Nome e RG 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo que tem por objetivo 

avaliar a ocorrência de Assédio Moral entre professores Universitários e identificar os tipos 

de assédio sofridos pelos mesmos: por parte do empregador ou descendente, dos colegas 

ou horizontal e de alunos ou ascendente.  

Será aplicado o Questionário sobre assédio moral no trabalho, adaptado do 

Questionário de Atos Negativos – QuAN (Gonçalves, 2006 e Einarsen e Hoel, 2001), 

formato reduzido, e do Inventário Leymann de psicoterrorismo no trabalho (LIPT-45, 

1989).  

A pesquisadora responsável pela pesquisa é a psicóloga Nely Raquel Moroz 

Teixeira, aluna do Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, área de 

concentração em Psicologia Forense, sob a orientação da professora Doutora Paula Inez 

Cunha Gomide. A pesquisadora poderá ser contatada pelo telefone (41) 9962-1482 ou pelo 

email nely.raquel@terra.com.br. 

Antecipadamente, agradeço a sua valiosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado. 

Estou ciente que poderei interromper a minha participação na pesquisa a qualquer 

momento, sem que isto acarrete qualquer tipo de prejuízo. 

Eu, ----------------------------------------------------, concordo em participar e autorizo 

para fins de pesquisa e de divulgação científica a utilização dos dados obtidos através deste 

estudo. 

 

 

Data: ------/-------/------- 

Assinatura do Participante:--------------------------------------------------- 

Assinatura da mestranda responsável:--------------------------------------                    
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Anexo C: 

Questionário Sobre Assedio Moral no Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

Adaptado do Questionário de Atos Negativos – QuAN  (Maciel e Gonçalves, 2008 e 
Einarsen e Hoel, 2001), formato reduzido, e do Inventário Leymann de 
psicoterrorismo no trabalho (LIPT-45, 1989). 

Este questionário tem por objetivo verificar a ocorrência de atos negativos no trabalho.   
A pesquisadora responsável pela pesquisa é a psicóloga Nely Raquel Moroz Teixeira, 
aluna do Mestrado em Psicologia, da Universidade Tuiuti do Paraná, área de 
concentração em Psicologia Forense. As suas informações serão usadas unicamente 
para fins de pesquisa e os dados serão tratados com o sigilo recomendado pelo código 
de ética em pesquisa. Não existem respostas certas ou erradas. Responda cada questão 
com sinceridade e tranquilidade. Escolha, entre as alternativas a seguir, aquela que 
reflita se houve a exposição e a frequência dos atos negativos mencionados. Obrigada 
pela sua participação! 
 

 1 - Identificação 

1. Sexo  1. Masculino (   )  2. Feminino (   )   
2. Estado civil  1. Casado (   )  2. Solteiro (   )   3. Divorciado (   )   4. Outros (   )  
3. Idade  _________     
4. Local de trabalho (curso): _________________________________________                                                                    
5. Tempo de serviço na empresa: ____________     

 6.    Formação    

      1. Graduação (   )    2. Especialização (   )    3. Mestrado (   )   4. Doutorado (   ) 

      5. Pós-doutorado (   ) 

O assédio moral no trabalho é definido como: “uma situação em 
que um ou vários indivíduos, persistentemente, durante um certo 
período de tempo, percebe-se como alvo ou sendo submetido a atos 
negativos de uma ou várias pessoas, em uma situação em que a 
vítima do assédio tem dificuldades de se defender contra essas 
ações. Um único incidente não pode ser considerado assédio.” 

 

7. Conforme a definição anterior, você foi vítima de assédio moral no trabalho, nos últimos 
seis meses, por parte do empregador, colegas ou alunos? 

      nunca   raramente mensalmente semanalmente diariamente 
Empregador      
Colegas      
Alunos      
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Os comportamentos seguintes são, com frequência, considerados exemplos de 
comportamentos negativos no local de trabalho. Nos últimos seis meses, com que 
frequência você foi submetido aos seguintes atos negativos no seu trabalho? 

Coloque um “x” no número que melhor corresponde à sua experiência nos últimos seis 
meses: 

 
1 2 3 4 5 

Nunca De vez em quando Mensalmente Semanalmente Diariamente 

 

8. ATOS NEGATIVOS PRATICADOS PELO EMPREGADOR 

  N VQ  M  S  D 
   1  2   3  4  5 
1. Alguém reteve informações que afetaram o seu 
desempenho no trabalho.                               

     

2.  Foi humilhado ou ridicularizado em relação ao seu 
trabalho.                        

     

3.  Foi obrigado a realizar um trabalho abaixo do seu 
nível de competência.   

     

4.  Foi ignorado, excluído, recebido com uma reação 
hostil quando tentou aproximação ou foi “colocado na 
geladeira”.                                                                            

     

5.  Foram feitos comentários e boatos ofensivos sobre a 
sua pessoa (sobre seus hábitos, sua origem, sua honra, 
suas atitudes ou sobre sua vida privada, idade, 
orientação sexual, deficiência física, doenças etc ).                                                              

     

6.  Gritaram com você ou você foi alvo de agressividade 
gratuita (ou demonstraram ter raiva de você).                                                                                

     

7. Recebeu sinais ou dicas de que você deve pedir 
demissão ou largar o trabalho.                   
 

     

8. Foi constantemente lembrado dos seus erros e 
omissões.                                                          

     

9. Recebeu críticas persistentes ao seu trabalho ou 
esforço.                                                          

     

10.  Suas opiniões e pontos de vista foram ignorados.                                                                        
11. Foi solicitado a realizar tarefas despropositadas ou 
com um prazo impossível de ser cumprido.    

     

12. O seu trabalho tem sido alvo de supervisão 
excessiva. 

     

13. Foi pressionado a não reclamar um direito que você 
tinha (por exemplo, afastamento do trabalho, feriado, 
adicional de salário, bônus, despesas de viagem etc.  

     

14.  Foi exposto a uma carga de trabalho excessiva.                                                        
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   N VQ   M   S   D   
   1   2    3   4   5 
15. Foi ameaçado de violência ou abuso físico ou foi 
alvo de violência real.                                

     
 

16. Seu trabalho foi monitorado, anotado, registrado e 
avaliado de forma desigual, com má intencionalidade. 

     

17. Foi coagido a participar de atividades não previstas 
no plano pedagógico.                           

     

 

9. ATOS NEGATIVOS PRATICADOS POR COLEGAS DE TRABALHO 

 
1 2 3 4 5 

Nunca De vez em quando Mensalmente Semanalmente Diariamente 

 
   N VQ   M  S   D 
   1   2    3  4   5 
1. Foi impedido de se expressar, sofreu interrupções 
enquanto falava.                                        

     

2. Colegas de trabalho espalharam boatos ou rumores 
sobre você.                                              

     

3. Os colegas desqualificaram os trabalhos que realizou.                    
4. Foram feitas críticas à sua vida pessoal.                                                                                      
5. Sofreu ameaças verbais.                                                                                                                
6. O contato com você foi evitado (por contato visual, 
mediante gestos, pouco caso, desprezo etc).                                                                                  

     

7. Seus colegas lhe apontaram erros e omissões.                                                                              
8. Sua presença foi ignorada, por exemplo, dirigiram-se 
exclusivamente a terceiros, como se não o vissem ou  não 
existisse.                                                                                   

     

9. Seus colegas organizaram reuniões e você não foi 
comunicado.                                              

     

10. Sofreu ameaças por escrito/email.                                                                                                        
11. Seus colegas repassaram tarefas atribuídas a eles para 
você.    

     

12. Seu trabalho foi monitorado, anotado e registrado 
com má intencionalidade.                       

     

13. Suas decisões foram questionadas e discutidas.                                                                          
14. Sofreu ameaças por telefone.          
15. Foi humilhado ou ridicularizado em relação ao seu 
trabalho. 

     

16. Foi alvo de comentários ofensivos sobre a sua pessoa 
(isto é, sobre hábitos, origem, atitudes, orientação sexual, 
deficiência física, doenças, vida privada etc).                       
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10. ATOS NEGATIVOS PRATICADOS POR ALUNOS 
 

1 2 3 4 5 
Nunca De vez em quando Mensalmente Semanalmente Diariamente 

 

  N VQ  M  S  D 
  1  2   3  4  5 
1. Foi interrompido, de forma provocativa por alunos, 
continuamente, enquanto dava aulas.                                                                                                                  

     

2. Os alunos, de forma afrontosa, não acataram suas 
determinações em sala de aula.                                                                                             

     

3. Sofreu boicote dos alunos que deixaram de comparecer, 
    em massa, às aulas. 

     

4. Sofreu críticas à sua vida pessoal.                                                                                            

5. Foi abordado por alunos no corredor, cantina, banheiro 
da IES, ou sala de professores, para discutir assuntos como 
atrasos, faltas, aumento de notas, por meio de apelações e 
chantagem emocional.                                                                                            

     

6. Sua presença foi ignorada pelos alunos (estavam 
presentes, mas envolvidos em outras atividades).                                                                                                               

     

7. Sofreu ameaças verbais, por telefone ou email.                                                                                 

8. Seu trabalho foi monitorado, anotado, registrado e 
avaliado de forma desigual, com má intencionalidade.                                                                                                         

     

9. Sua autoridade foi questionada com sarcasmo, ironia, 
deboche ou agressividade na época de avaliações e entrega 
de notas.                                                                                

     

10. Sentiu-se ameaçado através das redes sociais.                                                                             

11. Foi humilhado ou ridicularizado em relação ao seu 
trabalho.                                                  

     

12. Sofreu intimidação de alunos por conta do poder 
econômico.                                                 

     

13. Foi alvo de comentários ofensivos e boatos sobre a sua 
pessoa (isto é, sobre hábitos, origem, atitudes, orientação 
sexual, deficiência física, doenças, vida privada etc).                       

     

14. Foi submetido a sarcasmos ou alvo de brincadeiras 
excessivas.                                              

     

15. Sofreu assédio sexual por parte de alunos.                                                                                   

16. Sofreu danos, ou ameaças de danos materiais por parte 
de alunos (pneu furado, carro riscado etc).                                                                                              

     

17. Sofreu ameaças virtuais (divulgação de imagens não 
autorizadas por você, criação de comunidades para 
depreciação da sua imagem, envio de mensagens  
invadindo a sua privacidade e intimidade).                                                                            

     

 
 Agradeço sua participação! 

 

 


