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INTRODUÇÃO

As relações acadêmicas devem ser pautadas em responsabilidade por todos 
seus componentes: orientadores, coordenadores de programa, alunos e 
demais integrantes da academia. Atualmente, esta perspectiva tem alcança-
do espaço nos ambientes de discussão em razão dos inúmeros casos de 
abusos relatados por parte dos pós-graduandos em relação a fatos ocorridos 
no convívio com seus orientadores, professores universitários.

As pesquisas, ainda em construção, têm demonstrado série de estatísticas 
preocupantes e casos de abusos dentro da acadêmica. A maior parte dos 
abusos ocorre contra mulheres (70%) e estão associados com diversas situa-
ções, tais como manobras de isolamento e recusas de comunicação, ataques 
à dignidade, em forma de integridade física e moral, bem como submissão a 
condições de trabalho demasiadamente desgastantes. Não sendo só isso, há 
também inúmeros relatos de abusos sexuais.

Por isso, a discussão vem em boa hora para que as comunidades acadêmicas 
e associações de pós-graduandos de todo o país mobilizem-se na apuração 
destes casos e, sobretudo, dialoguem para a prevenção dentro dos Institutos 
de Ensino.

1 Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo – USP e Universidade Federal de Mato 
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

Você sabe o que é assédio?

Não há lei federal acerca do assunto, mas o Estado de São Paulo editou a lei n. 
12.250/06 (SÃO PAULO, Assembleia Legislativa, Lei 12.250, de 9 de fevereiro de 
2006) que define o assédio moral. Considerando que o conceito nela trazido é 
bastante abrangente, utilizaremos seu texto como exemplo:

Artigo 2º - Considera-se assédio moral para os fins da presente lei, toda ação, 
gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente, servidor, emprega-
do, ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas 
funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a auto-estima e a autodetermina-
ção do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao 
público e ao próprio usuário, bem como à evolução, à carreira e à estabilidade 
funcionais do servidor, especialmente:
I - determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades 
incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em condições e prazos inexeqüíveis;
II - designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções 
técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, exijam 
treinamento e conhecimento específicos;
III - apropriando-se do crédito de idéias, propostas, projetos ou de qualquer 
trabalho de outrem.
Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as ações, gestos e 
palavras que impliquem:
1 - em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o isolem de conta-
tos com seus superiores hierárquicos e com outros servidores, sujeitando-o a 
receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através 
de terceiros;
2 - na sonegação de informações que sejam necessárias ao desempenho de 
suas funções ou úteis a sua vida funcional;
3 - na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como na prática 
de críticas reiteradas ou na de subestimação de esforços, que atinjam a 
dignidade do servidor;
4 - na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo 
de seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Trata-se então de ação reiterada e que pode manifestar-se de inúmeras 
formas no ambiente acadêmico, a exemplo de más condutas por parte do 
orientador ou coordenador do programa valendo-se de sua hierarquia para 
destratar o pós-graduando, física e moralmente, exigências que não condi-
zem com as atividades do pós-graduando e estão relacionadas com ativida-
des pessoais do orientador, ameaças quanto ao recebimento de bolsas, apro-
vação, avaliações, desconsideração e achincalhamento da orientação sexual 
e identidade de gênero do aluno, dentre outras.



Não se podem esquecer os casos em que o assédio se manifesta de forma 
indireta a exemplo do isolamento na comunicação e de punições indiretas. E 
não se deve esquecer também dos casos de assédio sexual no âmbito da 
pós-graduação.

Tipos de Assédio Moral

O assédio moral pode ser praticado das seguintes formas:

• Assédio Vertical: É observado quando esse tipo de assédio moral é praticado 
pelo chefe - isto é, de cima para baixo. O chefe constrange, humilha e destrata 
o subordinado. Hierarquias profissionais rígidas e que envolvem relações de 
poder coercitivo propiciam esse tipo de assédio.

• Assédio Horizontal: Acontece quando o assédio é praticado por colegas de 
trabalho. A equipe é intolerante com o colega. As agres- sões, que podem 
começar em tom jocoso e «de brincadeira», podem se transformar em assé-
dio moral.

• Assédio Ascendente: Neste caso, o chefe é o assediado. Casos assim são 
mais raros, porém existem. Ocorre, por exemplo, em situações em que o grupo 
não aceita a nova chefia. Para sabotá-lo, os subordina- dos sonegam informa-
ções, são hostis e burlam as atividades de trabalho solicitadas, com o propósi-
to de atingir a chefia.

Assédio Sexual
 
É definido como toda a tentativa, por parte de superior hierárquico ou quem 
obtenha poder hierárquico sobre o subordinado, visando à obtenção de favo-
res sexuais através de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como 
forma de ameaçar e como condição para continuida- de no emprego. 
Também se caracteriza por quaisquer outras manifesta- ções agressivas de 
índole sexual com objetivo de prejudicar a atividade laboral por parte de qual-
quer pessoa que integre a equipe de trabalho, independente do uso do poder 
hierárquico



Tipos de Assédio Sexual

• Assédio sexual por chantagem - definido quando existe exigência por parte 
de um superior hierárquico a um subordinado para que preste a atividade 
sexual como condição para a manutenção do emprego/fun- ção, ou obten-
ção de benefícios na relação de trabalho. Este tipo de assédio sexual está 
diretamente vinculado ao abuso de poder.

• Assédio sexual por intimidação – Caracteriza-se por incitações sexuais 
inoportunas, solicitações sexuais ou outras manifestações da mesma índole 
verbais ou físicas, o que acaba por prejudicar a atuação de uma pessoa ou 
criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de 
trabalho. Neste caso, o elemento poder é irrele- vante sendo um tipo comum 
de assédio sexual praticado por colega de trabalho, estando ambos na 
mesma posição hierárquica.

• O assédio sexual é acompanhado também de humilhações, insultos e intimi-
dações. É importante reiterar que em todos os casos esse assédio se configu-
ra por apresentar característica sexual. O assédio sexual pode ocorrer entre 
pessoas de diferentes orientações sexuais, raças, classes ou entre gerações.
O assédio moral, portanto, é diferente do assédio sexual, que já é crime e 
tipificado na legislação com pena de detenção para o agressor.

Nem todo conflito é assédio moral

O conflito consiste no desentendimento entre duas ou mais pessoas acerca 
de um tema. Ocorre devido à dificuldade de se lidar com as diferenças, asso-
ciada a um sentimento de impossibilidade de coexistirem interesses e opini-
ões.

Em ambientes competitivos ou baseados em posicionamentos e opiniões 
divergentes entre estudantes e orientadores são habituais.

O conflito pode ser definido como um embate decorrente de diferentes 
culturas profissionais, visões de mundo (valores) diferentes, por tensões 
resultantes de reivindicações, por disputas de poder ou por recursos escassos.
As divergências podem gerar situações de conflitos, que nem sempre devem 
ser encaradas de forma negativa. No entanto, se estas não forem administra-
das adequadamente, podem favorecer o desenvolvimento do assédio moral - 
uma conduta antiética e contraproducente.



O conflito faz parte das rotinas familiares, sociais e de trabalho. No ambiente 
da pós-graduação, apresenta algumas características que ajudam a diferen-
ciá-lo do assédio moral:

• É consciente e se manifesta na comunicação direta;

• A interação entre os pesquisadores divergentes é mantida;

• É ocasional e ocorre em torno de elementos/situações específicos; Os ideais 
defendidos são explícitos;

• Pode estar relacionado ao alcance de metas ou desdobramentos de um 
projeto e não objetiva afastar do trabalho os profissionais que tenham opini-
ões diferentes.

Ao comparar o assédio moral e situações de conflito no trabalho, temos as 
seguintes diferenças:

CONFLITO ASSÉDIO MORAL

As divergências de visão entre
os profissionais às claras

Profissionais têm consciência da 
divergência

Comunicação direta e franca entre 
profissionais que possuem opiniões 

diferentes.

Não altera permanentemente o clima 
organizacional.

Há relacionamento profissional direto 
entre divergentes, ainda que resolvam 

interromper o diálogo acerca de
um tema específico.

Confrontos e divergências
ocasionais

Não objetiva prejudicar ou afastar da 
organização o profissional com visão 

divergente.

Pode provocar antagonismo entre
grupos e sofrimento compartilhado

Agressões podem ser
difusas e implícitas.

Interação confusa e indefinida
nega-se a existência do assédio.

Comunicação se dá de forma evasiva,
dissimulada ou há recusa ao diálogo.

Clima organizacional
conturbado.

Pode haver recusa à interação,
isolamento,

Práticas antiéticas
duradouras e frequentes.

Objetiva prejudicar a situação do
trabalhador na organização,

podendo levar à demissão ou exoneração.

O assediado pose ser o único alvo (o que 
não descarta o assédio moral coletivo).



O que fazer em caso de assédio?

Muito embora a questão seja polêmica dentro das Universidades e Institutos 
de Pesquisa, e bastante velada em razão das consequências como, por exem-
plo, evasão, baixo rendimento e em casos estremos suícidio, os casos de assé-
dio necessitam ser denunciados, garantida a proteção ao pós-graduando que 
o faça.

De que forma é possível reconhecer o assédio na pós-graduação?

Em geral as formas de assédio estão relacionadas com violência verbal e 
física, as quais ocorrem em forma de violação à dignidade, física e moral, dos 
pós-graduandos, a exemplo de isolamentos, omissão de informações, amea-
ças, cobranças demasiadas, cargas horárias desproporcionais, desconsidera-
ção da personalidade do pós-graduando, intromissão na vida privada, além do 
assédio sexual, dentre outras.

Quais são os direitos dos pós-graduandos?

A relação entre orientador, orientando e demais participantes da academia 
compõe-se de direitos e deveres de ambas as partes. Logo, quaisquer atitudes 
que extrapolem os direitos dos pós-graduandos e demonstrem abuso por 
parte dos orientadores ou superiores, feremo estatuto e devem ser denuncia-
das.
Conheça também a Cartilha da ANPG de Direitos e Deveres do Pós-graduan-
dos. Você pode pedir pelo e-mail comunicacao@anpg.org.br

Papel da ANPG e APGs:

A Associação Nacional dos Pós-Graduandos, bem como as Associações de 
Pós-Graduandos das IES e Institutos de pesquisa do país, devem acompanhar 
casos de assédio a fim de averiguar quais as soluções têm sido dadas aos 
casos ocorridos, especialmente em relação ao pós-graduando denunciante.
Principalmente, deve-se discutir o assunto em ambiente acadêmico a fim de 
capacitar docentes e discentes sobre o tema. Uma vez aberto o canal de 
diálogo, a questão torna-se mais difundida no âmbito da Instituição de Ensino 
e as denúncias são estimuladas como forma de prevenção.



Canal de denúncias:

Caso o pós-graduando depare-se com casos como os aqui discutidos, ou 
outros que considere casos de assédio, deverá realizar denúncia formal junto 
à Ouvidoria da Universidade, cujo protocolo da denúncia poderá ser por ele 
acompanhado, além de comunicar o fato à Associação de Pós-Graduandos ou 
quem exerça a sua representação no âmbito universitário para acompanha-
mentodo caso.

CONCLUSÃO

O pós-graduando, assim como seus orientadores, é parte essencial na academiae, 
como tal, merece respeito e igualdade. Condutas que caracterizem assédio 
devem ser reconhecidas, coibidas e afastadas por meio das denúncias. É impor-
tante lembrar que mesmo o orientador está subordinado a um conjunto de regras 
de conduta da Instituição de Ensino à qual é subordinado e, assim sendo, sua 
infringência deve ser coibida e acarretar punições severas que desestimulem 
novas práticas. As condutas de assédio não denunciadas acabam sendo indireta-
mente estimuladas. Para que o pós-graduando decida realizar a denúncia, o 
papel dos Institutos de Ensino é fundamental na sua proteção e amparo. As Asso-
ciações de Pós-Graduandos também exercem fundamental participação nesse 
aspecto. Igualmente, a prevenção é imprescindível em forma de diálogo entre 
dissentes, docentes e todos aqueles que compõe o ambiente acadêmico.
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