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As mlr lhefeg, desde o r .omento em que ingressaram em
massa no mercado de traba ho, tênì convivido corn .lguns
prob emas qu€ imp€d€nì urna r€al quâ dade enÌÍe e as e os
.p |  ,  ol"g"\  homên..  E. iÊ1 p.obemds / t5iers co-o as
desigualdade5 nos planos de caÍe Ía,  na rernuneraçáo € nas

[4a5 há tãmbém outros prob emas mais "escond]do5' l
qlase não falâdos. Entfe eles, estã o Assédio Sexua no
Ìraba ho.

5Fde mo\J-do \ddi ' ìh"r  od. io ldÍo dorop' ioÍ9"m

da palâvrâ nos ofeÍece uma dicâ reveladoÍa, assédio vem do
latÌm "obsidefe' ique signi l ica pôrse diant€; s i t  ar ' , 'atãcarl



._. ó ìíódlo_s.r!ãh. rràlráiì.

Mnlndoassédlo
sexuâlnoffibalho

O ãssédio sexuâl no trabâlho é sempÌe um ãto de po_

der, sendo o assediador um superioÍ hieÍárquico dã pes-

soa ôssediada.
Vâmos defrnir as9èdio sexual de uma maneiÍa bem cla'

É:trata-sede uma ìnsinuaçãoou proposta sexuaìrepetida e

náodesejada poÍ uma dãs partes, Estâ insinuaçãoou propos-

ta podê serveíbâ|, subentendida, gestualou física.
Daíé fácil concluir que o âssédio sexual é também uma

chantagemì'se você não fizer o quê eu quero, eu posso pre-
judicar ou perseguir vocêl

OquedlzaOryanização
lnternacional do Trabalho

A Oll órgão da Naçóes Unidas, câracteriza âssédio sexu-

al no Íabalho quando ele âpÍesenta pêlos menos uma das

seguìntespânìcular idâdesqueatìngemapessoaàssediadal
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Assédio não é cantada
e nem PaqueÍir

Muita gente pensaque lutarcontÊ o assédio sexuâlacâ-
baria proibindoâ cantadâ eâ pâqì.iêrã nolocal detrabalho

OÍa, não é nâdâ disso. A cantada ea paquera sempreexis-
tiram eela5têm todoo dìreitode contìnuâ Í existindo Sabe-
mos que muitos colegas seâpâixonam ê ôl9uns até se casam
e ficam iuntos Dêlo retto de suas vidas, Â isso dàmos o nome
de atração sexual recíprocà e, às vezes, châmamos de amoí

O assédìo sexual, ao contráÍo, nuncâ é recípío(o, Ele5em-
pre tem o desejo e o podeÍ de um lado só. O assédio é uma
bârgãn hà, um favor sexua I exigido em tro(a de àlguma coisa,

E nuncà é demais lembrarque sexo só é bom quândo à5
paftes envolVidâs q uêrcm,



Somente as mulheres
sãoassediadas?

Claío q ue não Os homens ta mbém sofrem ãssédÌo sexual

Dor parte de mulheres e de outÍos homens lvlas não é nada

comum. Segundo todas as pesquisâs realizadas sobre o as

sunto, âpenas 1% dos homens são assediados notÍabalho'

Por essa razão, a maioíia das campanhas e mesmo esta

caÍtilha sãodiíigidas preferencialmente para as mulheÍes'

O assédio sexual é uma violência

Se a explessáo âssédio sexual é íelativamente novã' seu

.ônteúdo é bem velho e larqamente conhecÌdo pelas mulheres'

o assédìo, viâ de íegra, se repete- Ele é continuado Íalvez

poÌque o assediadoí use â esíatégiâ de 'tonvenceí" pelâ in

sisten(ià,de ganhàroque quer pela pressao

lúâs o assédio pode aconteceí uma única vez' o que nao

alivia o constrangimento da pessoa atingida'

O assédio sexual no trabâìho é uma ação de podef que

leva em conta a posiçáo hierárquica inferior em que se en-

contía a maioÍia dôstrabalhadoías
AofoÍçãrâ baíâ de quem está hieraÍquicâmentê"embai

xoi ao impor umâ situaçáo pela coação, o assédìo sexual e

também uma foíma de violência
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PrcjuÍzos do assédio sexual
lúuitas tÍabâlhadorasjá perdeíam o emprego

ou tiveram suãs càrreiÍâs prejudicâdas poa dizer
não ao âssediador

A essa consequência extremamente injusta,
somam-se outros males de ordem psicológica,
tars como: stress emocional; peÍda do poder de
concentração; transtornos de âdãptação; ansieda-
cle; insegurança; baixa autoestima, etc. Também
há danos de oÍdem píofissional: mulheres asse
diadas fàltdm mais ào rrabalho, perdem pÍoduti-
vidade e motivação.

E5re quàdÍo de problemas prejud i( a o desem
penho profissional, o qu€ acabâ se reíetíndo nd
queda dos rendimentosou do salário.

I  tdmbém comum a mulhÊr termindr re serF
tindo"(ulpada" pelo assédio. Velhos fantasmas de
comportamento surgem das sombras:"seíá que
eu deidlgum sinàÍparã qJe elê âvançasse?, "seía
que ertou me ve5l indo e me (ompo4dndo de ÍoÍ.
ma erÍada?'

Essa'tulpa'é alimentada pelo conhecido e5-
tratagema de tían5ÍoÍmar a vtlimd em Íe. Ao fa-
zeÍ e55d transto'mdc;o, acàbà se poÌ de!.ulpaí e
amenizara ação do assediador,
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Aculpajogada
emcimada
mulher

Às vezel surgem insinuações dos próprios colegas d€
que a culpa pelo assédio é da mulheí âssediada. Nêsses ca-
sos, é comum citar as roupas provo€ativas ou os modos li-
berados da pessoa: "também ela estãva pedindo, vestindo
aquelasroupas., l i 'e lâestava provocandocomaquelaman€i
ra de dar risada'l

OÍa,já vimos que assédio não é paquera. O assédio não
é um jogo consentido de sedução, ele é um ato de podeÍ e
dechantagem.

Da mesma mãneira que não culpdmos uma pessoa que
é assaltada porque levava dinheiío dentro da bolsa, não po-
demos dizerque a maneiía de sevestire de se expressaÍ de
uma mulher encoÍaje ou justiÍq ue o assédio sexual.



O perigodeoonsideraro
assédio como coisa natural

Tanto os homensquànto as mulh€res somos herdeiro5 de
uma tradição cultural, de umâ maneka de veÍ certas coisas,
que vai passando degerâção a geração,

Fomos criados e cÍiadas ouvindo frases do tipo:"os ho-
mens sempre estão interessados nãquiloi 'as mutheres se
fazem de dificeis mas no fundo todas queremi

Essesjuízos deconduta grudãm no nosso inconsciente e
muitâs vezes, sem nos da rmos conta, vamos alimentàndo os
prêconceitos e favorecendo as discrim inações.

lúas não há nada de natural nâ prá
tica do assédio sêxual. Tal píática não
nãsce de nenhuma árvoíe da natureza,

Não é verdade que os homens
sempre estão interessàdos e que as
mutnetes sempre queíem.

ClaÍo que o inteÍesse sexuâl
existe para todos nós, mas ele não
é geneÍalizado nem indiscÍimina-
do. O fato de sermos sêrês huma-

nos e sociais pressupóe a escolha de
com quem queremos compatilhar ã

nossa Íntimidade.
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Mudarnemsempreé
fácif mas é necessiirio

Mexeí em valoÍes aprendidos por toda a vida, remover
preconceitos sedimentados por geÍações, mudar atitudes
consideradas'noímâis"não é fácil paÍa ninguém.

Por exemplo, o silêncio no tocante ao problema do
assédio sexual revela, além do temor de conveÍsãr sobre o
tema, umadìfculdadeem encararumà relação mais respei-
tosa ejusta entÍe homense mulheres.

Mâs ao fazeÍmos um balânço pessoal, intuímos que serí-
amos mais felizes se mudássemos a velhã maneira com que
olhamos pàra deteím inadas coisas,

Porumambiente
sau4ível de trabalho

Algumas atitudes não constituem exâtamente assédio
sexual, ou seja, não são chantagens de poder, do tipot"você
saÌcomìqo ou €u a prejudico'i

São atitudes e comportamentos à píimeiÍa vista"brinca-
lhóes'l No entanto eles podem ser peÍniciosos na medida em
que refoíçam velhos pÍeconceitos e criam um ambiente psi
cológico permÌssivo em Íelação aoassédio.

Piadinhas machistâysexistas que sempíe depÍeciam as
mulheret utilízação dê calendários ou pôsteÍes de modelos
nuasformam um ambiente hostil de traba lho.
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Cena de um assédio
'Ele sempre fazÌa aquele olhar Você sabe, aquetê othar

que despe a gente. E a maneira como sua mão dêmorava na
minhd. Quãndo ele 6cava lozinho comigo na sala, era um
hoÍrof, tentava sernpre me puxãt meâbraçar. Ele dizia que se
sâÍsse com ele, eu ia rne daÍ muito bem. Aíchegou o Ím de
tarde queel€ falouipoí que a gente não dá urÍ ìa est icadinha
ern um moteÌ? você vd i âdorar

Eu disseinão senhof,
U|Ìd \e-dn"depo seL F\."v" roolhodd ÍLd.
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Houve umâ evolução dâ legislâção, pois essâ con-
duta era enquàdrãdã êm delito d€ m€nor potencial
ofensivo, ou seja, crime de constrangimento ilegal,
cuja p€na é a de detenção poÍ 3 meses a 1 ano ou mul-
ta pâra o tÍãnsgíessoí, confoíme o art, 1116 do Código
Penal.

Além dìsso, a Consolidação das leis do Trabalho
ãutoíiza o empíegadoía demitíípoíjusta causa o em-
pÍêgàdo que cometerfalta grave/ a exemplo dos com
portamentosfaltosos listados no seu art. rl82, podenclo
o assédio sexual cometìdo noambiente detrabàlhoseÍ
considerâdo uma dessas hipóteses.

A Lei n. 10.224 de l5 de maio de 2001, introduziu
noCódigo Penal a tipificação do crime de assédio sexu-
al, dândo a seguinte íedâção âo art. 2164:'Constía ngeí
dlguem rom o intuìto de obler vdnldgem ou Ídvore( i
mento sexual, pÍevalecendo-se o agente da sua condi-
ção se superior hierárquìco ou ascendência ÌneÍentes ao
exeícicio, empíego, caígo ou funçãolA penâ píevista é
de detenção, de 1 (umla2(dois)anos.
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O queoutrospaísesdÈem
sobrcoAssédioSexual

A Françà considera crime o assédio sexual no tra-
balho e o tema conÍa dâ Legislação Tra bâlhista. Nos
Estâdos Unidot o cíime de assédio está previsto no
CódigoCivil.

Em outros países, como ttália, HuÍigria, Novâ Ze,
lándia, Bélgica, há suport€ legislativo nos Códigos Ci
vi le Penal.

A lJnião Euíopéia recomenda quê todos os patses
membros incluam cláusula alusiva ao âssédio sexuai
nas conv€nções coletivas de tra ba lho.

Oquedizomwimento
demulheres

A lV Conferênciâ lúundialsobre a túulher, convo,
cada pela ONU em Í995 e fealizada em pequim, diz o
5eguinte na sua Pldtdforma de Açao:"o medo dd vio-
lência, incluindo o assédio, é um constÍangimento
permanent€ para â mobi l idâdeda mulher,que l imita
o seu âcesso â atividades e aos recursos básicosi

Organiza çóes governamentais e não governâmen
tais também começam â dedicaíesforços e a trabalhaí
de forma consistente pelo f m do assédio sexual.
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r dizerclaramente não ao assediador

I contâr pâra as/os colegas
o que está âcontecendo

t reunirprovat como bilh€tês,

t arrolar colegâs quepossam
sertestemunhâs

r repoítâr o acontecido ao
setot de tecurS0s humano5

r| reportar o acontecìdo ao Sìndicato

t regisÌíâíqueixa na Delegacia dâ
Ìúulheíe, na falta dessa, em
uma delegacía comum


