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Sente-se humilhado(a)/ 
constrangido(a) no seu trabalho?

Sente-se 
cobrado(a)/ 

pressionado(a) 
de forma 

exagerada?

Seus encargos didáticos são 
decididos sem sua participação?

Sente que seu 
trabalho está sendo 

desqualificado?

Sente que é 
tratado(a) de forma 
diferente/injusta em 

relação aos seus 
colegas?

Foi excluído(a) de 
decisões do seu 

departamento que 
interferem no seu 

trabalho?

O QUE É ASSÉDIO MORAL 
NO TRABALHO?

    O assédio moral no trabalho é um tipo 
de violência deflagrada por condutas 
abusivas, intencionais, frequentes, 
repetitivas que visam a humilhação e 
desqualificação de indivíduos colocando 
em risco sua integridade física e mental 
(Hirigoyen, 2011). Ele se manifesta por 
comportamentos, palavras, atos, gestos 
ou escritos proferidos direta ou 
indiretamente a alguém, que degradam 
o ambiente de trabalho e a saúde 
mental e física do(a) assediado(a), 
colocando em risco sua identidade, sua 
autoestima e até seu emprego. 
Comumente, as raízes do assédio moral 
estão na forma de organizar o trabalho 
(Vieira, Lima & Lima, 2012).
     Nas Universidades, no contexto 
laboral docente, assim como em outras 
organizações públicas e privadas 
inseridas no sistema capitalista, para 
intensificar a exploração da força de 
trabalho, são criados dispositivos de 
vigilância do trabalho e modos de 
gestão baseados no controle. Nesse 
contexto de pressões, estímulo ao 
individualismo e competição entre 
colegas de trabalho, há uma quebra das 
relações de cooperação dentro da 
própria organização. 
    Os indivíduos sentem-se solitários e 
únicos responsáveis pelo seu 
desempenho e resultados. Esse cenário 
possibilita o desenvolvimento de conflitos 
e violências interpessoais. Há uma 
internalização dos valores baseados na 
competição, egoísmo e individualismo, 
que valoriza comportamentos perversos 
que são base para práticas de assédio 
moral, que pode se manifestar em 
relações entre gestores e subordinados 
ou em relações não hierarquizadas.



assédio moral vertical

    Ocorre entre pessoas que pertencem 
ao mesmo nível de hierarquia, ou seja, 
colegas. Geralmente esse tipo de assédio 
é incentivado pelo alto nível de 
competitividade. Acontece, por exemplo, 
entre docentes do mesmo departamento 
ou curso.

assédio moral horizontal

    Envolve a combinação do assédio 
moral vertical e horizontal. Geralmente 
começa por alguma conduta específica e 
acaba se generalizando no grupo. Esse 
tipo de assédio pode começar por um(a) 
superior(a) hierárquico(a), por exemplo, 
um(a) chefe de departamento e o grupo 
de docentes ser conivente e praticante 
das práticas violentas com um(a) 
professor(a) colega ou vice-versa. 

assédio moral misto

    DESCENDENTE: Assédio Moral 
praticado por algum(a) superior(a) 
hierárquico(a) em que a pessoa aproveita 
da sua posição de autoridade para 
humilhar e desqualificar o trabalho de 
um(a) subordinado(a). Pode acontecer, 
por exemplo, entre chefes de colegiado 
e/ou diretore(a)s de unidades e docentes 
subordinados.
    ASCENDENTE: Assédio praticado por 
subordinado(a) ou grupo de 
subordinados(as) contra chefes.  Esse tipo 
de assédio é mais raro, porém, pode 
acontecer, por exemplo, entre docentes e 
chefes de colegiado e/diretore(a)s de 
unidades.

Situações isoladas podem configurar 
violência ou dano moral, e trazer 

consequências negativas à saúde da 
pessoa atingida, porém, não 

necessariamente configuram assédio 
moral. Para que o assédio seja 

caracterizado, é preciso que as condutas 
sejam praticadas de forma repetida, 
causando danos emocionais à vítima.

O QUE FAZER?

Procurar o sindicato por meio do 
Núcleo de Acolhimento e Diálogo – 
NADi/APUBH;

Relatar os fatos ocorridos na 
Ouvidoria e Órgão de Escuta da 

Unidade;

Reunir evidências dos ocorridos;

Denúncia aos comitês de ética ou 
ouvidorias das unidades acadêmicas;

Procurar apoio de colegas que 
testemunharam os ocorridos.

ATENÇÃO!



A FUNÇÃO DO SINDICATO

    As tratativas das situações de assédio 
moral no contexto de trabalho são de 
responsabilidade direta da instituição, 
por ser um fenômeno eminentemente 
organizacional. No entanto, o Sindicato, 
na medida em que se ocupa das 
questões de saúde mental e física do(a) 
trabalhador(a), procurando compreender 
as condições de trabalho que as 
produzem, pode e deve atuar 
paralelamente ou mesmo provocando a 
instituição, de maneira a aumentar a 
efetividade no encaminhamento dos 
problemas de assédio moral.
    Assim, mesmo sem atuar diretamente no 
tratamento das situações de assédio 
moral, o Sindicato pode apoiar seus 
filiados e suas filiadas e docentes em 
geral da seguinte forma:

1.    Acolhimento de professore(a)s que 
sofrem com o assédio moral por parte de 
seus(suas) superiore(a)s e/ou colegas;
2.    Acompanhamento do caso até que 
o(a) assediado(a) considere que o 
problema foi resolvido;
3.    Orientação dos professore(a)s 
quanto aos seus direitos dentro da UFMG 
e, se necessário, em instâncias jurídicas; 
4.    Encaminhamento junto às instâncias 
da UFMG, atuando como mediador, 
visando que o problema seja assumido 
pela organização;
5.    Divulgação e discussão sobre 
assédio moral, enfatizando sua relação 
com o trabalho.

Contato
NADi/APUBH:  31 99949-9135

e-mail: acolhimento@apubh.org.br 
Jurídico/APUBH: 31 97152-6776 

e-mail: juridico@apubh.org.br
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