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Resumo 

 
O presente trabalho abordará e desenvolverá alguns dos aspectos do assédio moral 

na sociedade, especialmente no âmbito acadêmico em que as vítimas do assédio 

são professores e professoras, seja na relação discente-docente ou até mesmo na 

relação docente. Desse modo, abordaremos o assédio moral em seu aspecto teórico, 

jurídico e criminal, social e cultural, bem como traremos dados e estatísticas, a fim de 

apresentar e desenvolver a concepção de que o assédio moral, especialmente sofrido 

pelas mulheres, está configurado na nossa sociedade de forma estrutural em um 

sistema onde mulheres e homens vivem em condições de desigualdade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, o assédio moral vem sido discutido e abordado de diversas formas nos 

mais variados locais de discussão, de modo que o ato de debater o assédio moral e 

estudá-lo não mais é uma questão que diz respeito apenas a uma área de 

conhecimento como o Direito, que acaba sendo responsável pela criação de leis e 

diretrizes dentro dessa questão. Hoje em dia, é possível observar que o assédio moral 

é tratado por meios de comunicação e entretenimento, como novelas, filmes, séries e 

mídias sociais, na psicologia, especialmente abordando os traumas sofridos pelas 

vítimas do assédio, por professores e professoras em sala de aula, independente da 

disciplina que lecionam. 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos gerais é identificar quais medidas têm sido tomadas quanto aos 

recorrentes casos de assédio moral sofrido pelos professores. 

Objetivos específicos é discutir possíveis razões para o assédio moral ocorrer, a partir 

de dados e estudos já existentes, Abordando alguns dos resultados que o assédio moral 

ocasiona nas vítimas, demonstrando como os professores e professoras têm se 

posicionado a respeito desta problemática; 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para atender aos objetivos gerais e específicos da pesquisa em questão, foi utilizado 



o método qualitativo e estatístico, de modo que a partir desses dois métodos 

combinados fosse possível recolher alguns estudos sobre o Assédio Moral sofrido no 

ambiente de trabalho e especificamente em escolas e universidades onde as vítimas 

são os docentes, em sua maioria mulheres. Para além disso, essa metodologia 

proporciona a melhor fundamentação do trabalho, pois preza pelo uso dos dados 

numéricos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa está sendo desenvolvida dentro dos objetivos previamente traçados. 

Nesse sentido, até então podemos notar como o assédio de modo geral e o assédio 

moral em específico tem sido objeto de estudo e discussão nos mais variados âmbitos 

de conhecimento e/ou informação, o que, combinado com os dados e relatos de 

variados tipos de assédio, nos prova a necessidade de e importância de pesquisar 

como isso se dá no âmbito educacional. 

Segundo ( ACTA, 2010), a análise dos resultados destina, a considerer um forte grupo 

feminine,no grupo participante, uma vez que a maioria das pessoas sejam mulheres. 

ACTA, 2010. 

O assédio moral sofrido pelos docentes acontece - de acordo com os estudos já 

realizados até então - em alguns âmbitos: na relação entre professoras e professores, 

entre alunos e professores e entre a direção escolar e os professores. Este último, 

entretanto, é um dos temas mais denunciados e falados pelos professores. Exemplo 

disso é um caso que virou processo jurídico há cerca de sete anos em Brasília - 

Distrito Federal, onde o Estado foi condenado a indenizar uma servidora pública que 

sofreu assédio moral por parte da direção da escola1. A partir do caso exposto, que é 

um dos exemplos que estudaremos nesta pesquisa, é possível notar que as relações 

hierárquicas presentes nas estruturas escolares representa um grande problema no 

cotidiano da vida escolar. 

Segundo ( Hirigoyen,2002 ), o assedio moral, caracteriza-se a partir de qualquer ação 

abusiva, que insista pela sua repetição, contra a dignidade psiquica ou fisica da 

pessoa.  

A partir do caso exposto, é possível notar que as relações hierárquicas presentes nas 

estruturas escolares representa um grande problema no cotidiano da vida escolar. De 

acordo com o Sindicato de Professores de Santos e Região (Sinpro-Santos)3 , as 

ações mais comum que ferem moralmente os professores são: atribuir erros 

imaginários ao(à) professor(a); exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes; 

sobrecarga de tarefas; gnorar a presença do(a) professor(a), ou não cumprimenta- 



lo(a) ou, ainda, não lhe dirigir a palavra na frente dos outros, deliberadamente etc. 

Diante do levantamento do Sindicato e o processo discutido anteriormente, é inegável a 

urgência de discutir, informar e assim, levar informação para o máximo de pessoas 

respeito dos abusos sofridos pelos educadores no Brasil. 

Segundo (Quadros,2011), o aggressor tem atitudes, a ponto de escolher a vitima e 

separa-la das pessoas, para impede-la de se espressar,ate a mesma sentir-se inferior e 

fragilizada.  

 

RESULTADOS 

Até então, os resultados mais contundentes da pesquisa são basicamente dois: o 

primeiro diz respeito ao perfil dos docentes que são assediados, moralmente e até 

sexualmente, que em sua grande maioria, são mulheres. O segundo resultado que 

podemos observar até então é como a estrutura hierárquica e a competição em 

ambientes como escolas e universidades, tornam estes lugares ainda mais propícios 

para o assédio moral ocorrer. 
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