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RESUMO

O tema do assédio tem ganhado cada vez mais espaço na mídia e nos espaços de discussão sobre os Direitos Humanos, especialmente das 
Mulheres. Mas a definição precisa do termo ainda gera uma série de discordâncias, inclusive por parte das vítimas, muitas vezes sem um 
conhecimento preciso da opressão que sofrem. A definição literal do termo assédio, segundo o dicionário Houaiss, é: insistência impertinente, 
perseguição constante, em relação a alguém, abordagem com intenções sexuais, pressão de um superior para obter favores sexuais de 
subalterno(a). Segundo Oliveira e Silva (2010) “o assédio moral independe da posição hierárquica do sujeito ativo e passivo(...)”. Porém segundo 
pesquisas recentes, “dos 4.975 mil profissionais de todas as regiões do país ouvidos no fim de maio, 52% disseram ter sido vítimas de assédio 
sexual ou moral”, sendo que estes ocorrem em sua maioria no ambiente de trabalho destacando a posição hierárquica de que sofrem o abuso e 
quem pratica, conforme o relatos apresentados(BBC, 2016). Vale lembrar ainda que o artigo do Código Penal sobre assédio passou a vigorar 
acrescido do artigo 216-A: "Assédio sexual", que classifica que assédio envolve “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função”. A partir desses dados, o objetivo dessa pesquisa foi levantar dados sobre a percepção de jovens mulheres sobre o que de fato 
caracteriza o assédio. Para isso, o trabalho foi estruturado metodologicamente pela aplicação de um questionário estruturado para uma amostra 
composta por 75 estudantes do sexo feminino, com idade a partir de 21 anos,do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora. A primeira questão 
sobre o tema foi o nível de conhecimento. Quando perguntadas se sabiam o que é assédio sexual, 99% das entrevistadas disseram que sim. 
Entretanto, no decorrer da pesquisa, observamos que há controvérsias sobre as pessoas saberem de fato o que é assédio, uma vez que foram 
formuladas questões que simulam situações que envolvem os diversos tipos de assédio(moral, verbal, físico e infantil). Em relação ao assédio 
infantil, 84% das entrevistadas acreditam que a criança possa ser vítima desse ato, mas há uma negação em aceitá-lo da forma que realmente 
acontece. No caso do assédio verbal, 13% não interpretaram como sendo assédio quando perguntadas: “Quando você está andando pela rua e 
ouve a frase “Ai que delícia!” você considera assédio verbal?”. Quando, diante da foto de uma mulher vestida com roupas curtas e decotadas e a 
frase: “se vestindo assim, claro que será assediada!”os resultados obtidos foram de 28% que discordam totalmente,23% discordam 
parcialmente,4% são neutras, 29% concordam parcialmente e 16% concordam totalmente. Somando o número das que concordam parcialmente 
e das que concordam totalmente obtém-se um número considerável, uma vez que corresponde a 45% da amostra que acredita que a forma de se 
vestir interfere no assédio. Outro ponto onde há um desconhecimento do que realmente se caracteriza como assédio foi em relação ao assédio 
moral que por vezes acontece de forma tão sutil que a vítima não entende que está passando pela situação ou considera como algo normal. 
Sobre esse aspecto apresentou-se às entrevistadas a afirmação: “Em seu local de trabalho, uma pessoa que tem o cargo superior ao seu, insiste 
em te levar para jantar, o que você acha?”. 1% considerou normal; 8% consideraram uma gentileza e 17% entendem a situação descrita como 
parte do trabalho. Concluiu-se, a partir do levantamento realizado, que embora a grande maioria afirme saber o que é assédio, há uma 
discrepância entre o suposto nível de conhecimento e as respostas dadas as situações concretas em que a existência do assédio foi questionada, 
demonstrando a falta de esclarecimento sobre as diversas formas de assédio e a redução sua existência apenas para casos de violência muito 
explíc

Saúde

Psicologia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


