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Resumo:
Com o crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, muitos trabalhos discutem os
aspectos que permeiam a relação entre homem e mulher e suas características e habilidades no
ambiente de trabalho. Porém, ainda se observam os preconceitos e discriminações enfrentadas pelas
mulheres no exercício da profissão, tanto em questões relacionadas a ocupação de cargos com alto
poder de hierarquia, diferenças salariais como também assédio sexual e moral. No âmbito do trabalho
docente estas discussões não são diferentes, o que motivou esta pesquisa que tem como objetivo
verificar se no trabalho docente de ensino superior da Instituição Universidade Alfa existem questões
voltadas ao assédio sexual. Apesar de não ser um tema novo, percebeu-se que ainda existe um tabu e
dúvidas quando se discutem questões de gênero no âmbito profissional. Questões como diferenças
salariais, discriminação por serem mães e preconceito quanto á capacidade foram evidenciadas pelas
entrevistadas. Mesmo afirmando que não sofreram assédio sexual, em alguns momentos das
entrevistas elas evidenciaram situações sofridas no ambiente de trabalho, relacionadas a assédio moral,
assédio psicológico e agressão verbal, quando demonstraram constrangimento e desconforto ao
lembrarem o ocorrido. Em relação às Leis existentes no Brasil, a maioria conhecia superficialmente,
porém acreditam que as pessoas que sofrem assédio sexual não denunciam, por desacreditar na
legislação ou por acreditar que a penalização não gera consequências para quem comete o crime, o que
permite que situações como estas ainda permaneçam no ambiente de trabalho.
Palavras chave: Gestão de pessoas, Gênero no trabalho docente, Assédio Sexual.

SEXUAL HARASSMENT IN TEACHING FIELD: GENDER
REFLECTIONS
Abstract:
With the growth of women entering the labor market, many papers discuss the aspects that permeate
the relationship between man and woman and their characteristics and skills in the workplace. But still
observe the prejudice and discrimination faced by women in the profession, both on issues related to
job positions with high power hierarchy, salary differences as well as sexual and moral harassment.
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Within the framework of teaching these discussions are no different, what motivated this research
aims to verify whether in teaching higher education institution Alfa University there are questions
related to sexual harassment. Although not a new theme, it was noted that there is still a taboo and
doubts when discussing gender issues in the professional field. Issues such as wage differences,
discrimination for being mothers and prejudice as to the capacity were highlighted by the
interviewees. Even stating that there experienced sexual harassment, sometimes the interviews showed
they suffered situations in the workplace, related to bullying, psychological harassment and verbal
aggression when showed embarrassment and discomfort to remember what happened. With respect to
existing laws in Brazil, most knew superficially, but believe that people who suffer sexual harassment
do not report, by discrediting the law or by believing that the penalty does not generate consequences
for committing the crime, which allows situations like they still remain in the workplace.
Key-words: People management, Gender in teaching, Sexual Harassment.

1 Introdução
Com o crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, muitos estudos discutem
os aspectos que permeiam a relação entre homem e mulher, bem como suas características e
habilidades no ambiente de trabalho. Porém, ainda se observa os preconceitos e
discriminações enfrentadas pelas mulheres no exercício da profissão, tanto em questões
relacionadas à ocupação de cargos com alto poder de hierarquia, diferenças salariais como
também em relação a ascensão na carreira (BRITO et al., 2004).
Colaborando, Cavazotte et al. (2010) afirma que existem três mecanismos que reproduzem a
desigualdade por gênero no mercado de trabalho: através da discriminação salarial, no qual
em cargos idênticos homens recebem salários superiores das mulheres; da segregação
ocupacional, que se observa mulheres ocupando cargos menos qualificados e mal
remunerados do que os homens; da dificuldade para ascensão profissional entendida como
uma sutil barreira para promoção aos níveis superiores da hierarquia nas organizações.
No âmbito do trabalho docente, independente de serem instituições públicas ou privadas,
questões de gênero são vivenciadas por mulheres docentes, envolvendo assédio sexual
(ROBBINS, 2008), como também preconceito pela sua competência profissional.
A preocupação e interesse referente a este tema tanto no meio empresarial quanto acadêmico,
surgem pelo fato de que as discussões de gênero relacionadas às condutas abusivas sofridas
no ambiente de trabalho, quando não administradas, refletem em diminuição da
produtividade, desmotivação e medo por parte das colaboradoras.
Diante do exposto, este trabalho objetivou verificar se no trabalho docente de ensino superior
da Instituição Universidade Alfa existem questões voltadas ao assédio sexual. Acredita-se que
as contribuições desta pesquisa complementem a compreensão das discussões de gênero e
assédio sexual no trabalho docente. Para tanto, a questão a ser respondida nesta pesquisa é: as
mulheres docentes de uma instituição de ensino superior sofrem assédio sexual durante o
exercício de sua profissão?
2 Revisão Teórica
2.1 Relações de gênero nas organizações
O conceito de gênero está relacionado a uma construção social e cultural, ligado às formas de
relacionamento entre homens e mulheres que molda as relações sociais a partir das diferenças
observadas entre os sexos. Conforme Scott (1989):
O gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos. O
seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como aquelas que
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encontram um denominador comum para varias formas de subordinação no fato que
as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular. (SCOTT, 198933).

De acordo com Silva et al (2014), a maioria dos estudos que se referem às relações de gênero
procuram enfatizar a existência de sistemas de poderes que não levam em consideração as
situações sociais das mulheres, como as formas de discriminação e violência, bem como suas
reivindicações na promoção de direitos. Pode-se dizer:
Gênero também é uma forma de significar poder, uma vez que as relações de gênero
trazem consigo um conjunto de referências simbólicas e de percepções que
estruturam a vida social, acarretando como consequência à distribuição díspar de
poder através da chegada a bens tanto materiais quanto simbólicos de forma
diferenciada. Deste modo, o gênero manifesta uma estrutura de dominação
simbólica, em que existe uma superioridade masculina nas sociedades patriarcais.
(SILVA, 2014, p.3)

A inserção das mulheres no mercado de trabalho se deu que a partir dos anos 70, com a
expansão no cenário econômico e urbanização. Emergindo de questões ligadas às relações de
homem/ mulher, gerando movimentos feministas sobre gênero e estratificação social, bem
como pregando a igualdade de condições para o sexo feminino e masculino no ambiente
organizacional (BRITO et al., 2004).
A desigualdade da participação da mulher no mercado de trabalho ainda é muito clara, as
diferenças, sejam elas nos níveis salariais, possibilidade de plano de carreira, crescimento na
carreira ou em oportunidades de exercer determinadas funções consideradas limitas somente
para homens, discrepância de renda em relação aos homens e o predomínio de atividades
menos valorizadas. Conforme Andrade et. al (2002), apesar do discurso de igualdade de
condições e oportunidades, há indícios da existência da desigualdade para mulheres e homens
no mercado de trabalho, tanto em relação aos níveis salariais, crescimento na carreira e
ocupação de determinadas funções.
Outro fato, também de destaque, são as barreiras impostas a essa inserção:
Como poder exercido pelo marido; a sexualidade das ocupações; a maior taxa de
desemprego estar concentrada entre as mulheres; a presença da mulher em trabalhos
vulneráveis; as diferenças significativas de remuneração entre homens e mulheres; o
predomínio das mulheres em atividades menos valorizadas. (SILVA et al, 2014, p.
04).

Com as transformações no mercado de trabalho, inclusive com a entrada da mulher, há
necessidade de novas estratégias para manter-se no mercado.
Um dos grandes desafios impostos pela modernidade é a superação das contradições
existentes nas questões de gênero, que envolvem elementos como desigualdade,
estratificação, diferença, opressão e exclusão, denotando entraves à participação das
mulheres em diversos setores da sociedade, como maior acesso ao mercado de
trabalho, entre outros (SILVA et al, 2014, p. 2).

Dependendo da cultura organizacional, os desafios enfrentados pelas mulheres são ainda
maiores, tendo que enfrentar restrições no ambiente profissional. Assim, estudos sobre a
perspectiva de gênero é de suma importância, buscando contribuir na identificação dessas
desigualdades.
2.2 Assédio sexual no ambiente de trabalho
O tema assédio sexual, conforme a Revista Repórter Brasil (2008), é uma forma de assédio
mais constrangedora e violenta, por que sugere ou busca de favores sexuais de um trabalhador
usando alguma forma de chantagem. As formas mais comuns ocorrem com perseguições,
ligações, telefones, email, cantadas e convites insistentes.
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O assédio sexual é um assunto difícil de falar, pois lida com a liberdade das pessoas. O
assédio sexual geralmente ocorre de homens para mulheres. Mas também ocorre de mulheres
para com os homens, homens com homens e mulheres com mulheres.
Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008):
O assédio sexual é toda tentativa, por parte do superior hierárquico (chefe), ou de
quem detenha poder hierárquico sobre o subordinado, de obter dele favores sexuais
por meio de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, com o uso do poder
que detém, como forma de ameaça e condição de continuidade no emprego.
(BRASIL, 2008, p. 9)

Quaisquer outras manifestações agressivas de índole sexual com o intuito de prejudicar a
atividade laboral da vítima, por parte de qualquer pessoa que faça parte do quadro funcional,
independentemente do uso do poder hierárquico.
De acordo com o Ministério da Saúde (2008), existem diversas medidas que as pessoas
podem fazer para evitar o assédio sexual no ambiente de trabalho, como algumas brincadeiras
que funcionários masculinos fazem em relação às mulheres, piadas maldosas ou fotos
insinuantes, podem deixar pessoas constrangidas, o ambiente de trabalho tenso e as
colaboradoras se sentem desrespeitadas.
Estudos realizados na Austrália (SMIT; PLESSIS, 2011), no caso de professores
universitários, apontam que em nível superior, os casos que mais ocorrem é de professores
por ter uma hierarquia superior em relação aos alunos. Já no ensino médio, ocorre o contrário,
de alunos assediando os professores, visando algo em troca.
A pessoa que sofre o assédio deve romper o silêncio (SAÚDE, 2008):
Primeiramente, dizer “não” ao assediador, reunir provas ou comentar com algum
colega. Relatar ao Departamento de Recursos Humanos da escola e fazer uma
ocorrência na Delegacia da Mulher (SAÚDE, 2008, p. 17).

No caso de continuar o assédio, a instituição deve verificar as causas e providenciar a
punição, conforme normas de conduta e Ministério Público.
2.3 O Assédio sexual nas Instituições de ensino superior
Para as instituições não sofrerem com o assédio entre seus professores e alunos é fundamental
proporcionar um ambiente de trabalho satisfatório, tendo locais apropriados com salas
diversificadas, espaço para os alunos, professores e direção.
Alguns exemplos de assédio sexual, de acordo com Robbins (2008) são:
pedido de favores sexuais com promessas de tratamento diferenciado em caso de
aceitação; ameaças ou atitudes concretas de represália no caso de recusa, como a
perda do emprego ou de benefícios; abuso verbal ou comentário sexista sobre a
aparência física; frases ofensivas ou de duplo sentido; perguntas discretas sobre a
vida privada do trabalhador; elogios atrevidos; convites insistentes para almoços ou
jantares; insinuações sexuais inconvenientes e ofensivas; solicitação de relações
íntimas ou outro tipo de conduta de natureza sexual, mediante promessas de
benefícios ou recompensas; exibição de material pornográfico, como o envio de email aos subordinados; pedidos para que os subordinados se vistam de maneira mais
provocante ou sensual; apalpadelas, fricções ou beliscões deliberados e ofensivos
(ROBBINS, 2008, p.26)

O assédio não é apenas caracterizado se for praticado no local de trabalho, o que se exige para
sua configuração é que tenha relação com o trabalho; poderia ser o assédio praticado em uma
carona oferecida ao término da jornada. Verifica-se que o assédio sexual é considerado crime
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quando praticado nas relações de trabalho e de ascendência inerente ao exercício de emprego,
cargo ou função.
Algumas violências sexuais ou de gênero hoje podem ser combatidas por leis e política
pública que devem prevenir e punir os agressores. As leis existentes no Brasil foram criadas a
fim de proteger a dignidade do ser humano, cidadania e respeito, conforme o Código Penal
(1940), o qual rege as seguintes leis: A Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001, introduziu no
Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 1940), no Capítulo dos Crimes contra a Liberdade
Sexual, o delito de assédio sexual, com a seguinte redação:
Art. 216-A. Constranger alguém, com 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: pena - detenção, de
1 (um) a 2 (dois) anos (BRASIL, 2008, p.11).

Ainda embasando-se no Código Penal (1940), os danos sofridos pela vítima podem gerar
direito a indenizações por danos de caráter material e moral. Podem requerer indenizações
que englobam o que a vítima efetivamente perdeu como no caso ficar doente em função do
assédio, tendo gastos com tratamento médico e medicamentos.
Os trabalhadores podem requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, requerer
que o contrato seja rompido como se ele tivesse sido demitido, pleiteando também as verbas
rescisórias que seriam devidas nessa situação (aviso prévio indenizado, a multa do FGTS)
(BRASIL, 2008, p.14)
Verificou-se que a criação de leis para proteger os empregados nas empresas é essencial, pois
caso haja alguma situação em relação ao assédio que ocorre, o funcionário tem total garantia
perante a lei.
3 Metodologia
Esta pesquisa segue a abordagem qualitativa de caráter exploratório. Em relação aos
procedimentos qualitativos, segundo Creswell (2007, p.184 e 188), eles “se baseiam em dados
de texto e imagem, têm passos únicos na análise de dados e usam estratégias diversas de
investigação”. Sendo assim, o pesquisador vai ao local onde está o entrevistado para conduzir
a pesquisa, permitindo envolvimento do pesquisador nas experiências dos entrevistados.
A pesquisa qualitativa é interpretativa, e o pesquisador se envolve de forma intensa com os
entrevistados. Tesch (1990, p. 55), por sua vez, lembra que, na investigação qualitativa, o
pesquisador reúne informações que não podem ser expressas em números.
A pesquisa exploratória permite emergir aspectos subjetivos, onde atingem motivações não
explícitas, ou mesmo não conscientes, de forma espontânea (MAANEN, 1979, p. 520).
Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso em uma Instituição de Ensino Superior
localizada na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, intitulada nesta pesquisa como
Universidade Alfa.
A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa; requer tempo e
cuidados na elaboração da mesma. Deve-se destacar o planejamento, o objetivo, a escolha do
entrevistado, oportunidade e a disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que
deverá ser marcada com antecedência, tendo segredo de suas confidencias e de sua identidade.
(LAKATOS, 1996).
A coleta de dados da pesquisa será através de entrevista semi-estruturada. Onde a forma de
escolher a entrevista foi por se tratar de um instrumento flexível para a coleta de dados. As
técnicas de entrevista semi-estruturada têm como vantagem a sua elasticidade quanto à
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duração, favorecendo respostas espontâneas, a proximidade em tocar assuntos mais
complexos e delicados, ou seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o
favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes (SELLTIZ et al, 1987).
Foram aplicadas entrevistas na instituição de ensino superior citada acima, no período de 03
de novembro à 07 de novembro de 2014 para conclusão dos dados obtidos. Após a coleta de
dados, a próxima fase da pesquisa foi a análise, onde conforme (GIL, 1999):
A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos
(GIL, 1999, p. 168).

Dentre as várias técnicas de análise de dados na pesquisa qualitativa, foi feita através de
análise de conteúdo, segundo Bardin (1979) pode ser definida como:
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por
procedimentos sistemáticos (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens
(BARDIN, 1979, p. 42).

A abordagem do conteúdo visa à busca de dados atuais, com ideias corretas e com
discernimento dos dados obtidos para a finalização do trabalho.
4 Análise de dados e resultados
A realização da pesquisa de campo aconteceu no período de 04 a 07 de novembro de 2014, na
Instituição de ensino superior intitulada Universidade Alfa. Foram entrevistadas seis docentes
de diferentes cursos e a faixa etária predominante foi de 40 a 46 anos.
A primeira questão abordada foi sobre a compreensão das discussões sobre gênero no âmbito
do trabalho. Observou-se que 57% das entrevistadas entendiam que estava relacionado a
homem e mulher, mas não sabiam explicar as discussões que permeavam sobre o assunto. As
demais entrevistadas citaram discussões sobre direitos iguais, direitos diferenciados,
desigualdade, entre outros; mas sempre relacionados às diferenças entre homens e mulheres.
De acordo com Scott (1989), o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais
entre os sexos, no fato de que a mulher tem filhos e que os homens têm força muscular.
Em relação à vida acadêmica, perguntou-se às entrevistadas se já haviam passado por alguma
relação envolvendo questões de gênero. A grande maioria comentou relatos de episódios que
envolveram esta questão:
...Como minha formação é engenharia, para conseguir um estágio, teve situações em que eu não
era nem chamada pra entrevista. E depois sabia que um colega meu foi chamado... Também tive
amigas que eram noivas ou casadas, que nem passavam para segunda chamada (entrevistada 1)
... Eu tive uma proposta de paquera, totalmente sem propósito. Acredito que tenha tido um
prevalecimento da pessoa por ser homem... Também aconteceu aqui na universidade uma
audiência da comissão de ética, em que a testemunha teve um comportamento muito ríspido,
talvez por estarmos em lados opostos. Então notei que aí havia uma questão de gênero...
(entrevistada 2)

Nos depoimentos pode-se observar que as respondentes passaram por problemas já no início
da sua graduação, principalmente na escolha de seus cursos, no qual a escolha pelo mesmos
se deu pela disponibilidade dos cursos na cidade em que moravam. Apesar dos cursos
oferecidos serem predominantemente cursados por homens, pelo fato de serem engenharias,
as mesmas tiveram que cursá-los. Conforme Scott (1989), o gênero é considerado como uma
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categoria histórica, um conjunto que se inter-relacionam e dão um sentido particular aos
papéis que masculino e feminino incorporam ao longo do tempo.
Referente à discriminação na trajetória da vida acadêmica, e se em algum momento se
sentiram excluídas de oportunidades no mercado de trabalho, as entrevistadas relataram que
83% nunca se sentiram excluídas, mesmo porque a vida acadêmica é muito voltada ao que
produzem. Segundo o depoimento da entrevistada 3:
Não me senti porque eu acabo fazendo o que muitas mulheres fazem, tentando superar isso...
Inclusive a custa de sofrimento. Abre mão da família, age como se fosse a figura masculina dentro
de casa (entrevistada 3)

Ainda nesta discussão, 17% se sentiram discriminadas pelo fato de ser mulher, conforme
evidencia-se na fala da entrevistada 4:
Em uma seleção de mestrado, por eu ser mulher, mãe e estar amamentando... percebi certo
preconceito pelo fato de ser mãe e não poder me dedicar 100% ao mestrado por ter afazeres de
casa... (entrevistada 4)

A próxima questão levantada entre as entrevistadas foi em relação à discriminação aos
salários, na qual, a grande maioria, 83%, respondeu que não passou por nenhuma
discriminação devido a área do campo docente favorecer a pessoa quando entra em uma
instituição, o salário é base independentemente do sexo. Todavia, 17% das entrevistadas
passaram por diferenciação de salários e acreditaram, na época, que estavam sofrendo
discriminação por ser do sexo feminino, conforme relato da entrevistada 5:
Sim, sofri.. Achei que eu estava sendo desmerecida em ocasião de trabalhar numa empresa e fazer
as mesmas cargas horárias e receber menos. Eu me sentia descriminada, um sentimento de
isonomia, de violação de direitos. E mesmo nessa organização que eu trabalhava, a mesma foi
chamada no ministério para saber por que dentro de uma empresa de 1000 funcionários só
tinham 80 mulheres trabalhando. Acredito que ai tinha uma questão de gênero da própria
organização (Entrevistada 5)

Muitas mulheres passam por desmotivações quando iniciam sua vida profissional.
Dependendo do cargo em que ocupam, podem sentir-se diminuídas, não conseguem subir no
plano de carreira desejado. Conforme Silva (2014), as diferenças significativas de
remuneração entre homens e mulheres favorece o predomínio das mulheres em atividades
menos valorizadas.
O terceiro bloco das questões foi sobre assédio sexual e ou moral vivenciados no trabalho.
Quando entrevistadas sobre alguma situação vivenciada envolvendo assédio moral ou sexual
com professores, alunos ou direção, as mesmas relataram que nunca sofreram nenhum tipo, ao
menos que se lembravam. Somente uma relatou um caso de assédio moral:
Sexual não. Mas moral e verbal sim. Agressão de forma verbal, onde senti muita raiva, revolta
(entrevistada 6)

Em casos assim, o Ministério da Saúde (2008) cita que o assédio é toda tentativa de obter
favores sexuais por meio de condutas reprováveis, indesejáveis, como forma de ameaça e
condição de continuidade no emprego.
Quando questionadas se conheciam alguém que passou por algum caso, que tenha comentado
ou levado adiante avisando a direção da instituição, 50% das entrevistadas conheciam ou
presenciaram e 50% não tiveram contato com fatos relacionados a assédio sexual ou moral.
Dentre os casos citados, seguem os relatos:
Bom vi casos, mas não seria assédio sexual e sim assédio moral. Onde a pessoa se sentiu
menosprezada, para baixo, palavras duras, que chegam para diminui a pessoa que esta
escutando... (entrevistada 3).
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Eu já ouvi relato de colegas, na mesma categoria, de professor para professor. Tem um caso que
eu presenciei, de que professores se conheceram na instituição, chegou a ter um tipo namoro, mas
acabou. E depois de algum tempo a pessoa do sexo masculino começou a intimidar a antiga
parceira, chegando até cometer uma violência. Sendo que a mesma teve que ir à direção, indo na
delegacia da cidade prestou queixa e depois retirou, devido o assediador ter sido alertado e ela
não quis prejudicar o mesmo (entrevistada 6)
O assédio ocorreu de forma psicológica. Aconteceu de forma que as pessoas eram do mesmo nível
hierárquico, mas a coisa ocorreu de uma forma tão estranha, que acabou o grupo inteiro tendo
conhecimento dos fatos. E isso gerou um desconforto muito grande por parte da mulher
(entrevistada 2)

Apesar das entrevistadas não terem sofrido assédio sexual e apenas uma delas relatar ter
sofrido uma situação de assédio moral, pode-se perceber que dentro das instituições ocorrem
situações que, quando não administradas, podem gerar discriminação e preconceito ao sexo
feminino, além do fato de que muitas mulheres sentem-se envergonhadas em comentar a
situação que sofreram por medo, receio e até mesmo intimidação.
De acordo com o Ministério da Saúde (2008), a pessoa assediada ao dizer não, e mesmo assim
continuar a insistência deve reunir provas. Relatar ao departamento de recursos humanos e,
caso seja necessário, o fazer uma ocorrência na delegacia da mulher.
A próxima questão abordada foi se em casos de ocorrerem situações de assédio sexual dentro
da instituição, qual é o procedimento a ser tomado pela universidade e se as respondentes
conhecem as medidas a serem tomadas. Entre as entrevistadas, 83% citaram que a instituição
tem seguranças caso ocorra uma agressão física; no caso de assédio, existe o departamento de
ética, no qual a situação vivenciada é analisada por um grupo de docentes e, dependendo da
situação, pode gerar um processo administrativo. Explicitam-se alguns relatos obtidos:
...ocorreu dentro destes níveis. Estes fatos pra Instituição, o processo ainda está em andamento.
Ainda não foram definidos, nem finalizados. Hoje acredita-se que deu um basta, que o assediador
não está mais importunando a assediada (entrevistada 1)
...tem o grupo de segurança. Mas eu não sei te dizer, mas a principio de for um do tipo agressivo,
nós temos segurança aqui na Instituição. E algum tipo de procedimento de comportamento, nós
temos a comissão de ética que vem tratar deste tipo de situação de assédio (entrevistada 4)
...vi um caso, de uma aluna que escreveu em sua página do Facebook que um professor estava
dando em cima de alunas, mas a pessoa, menina não conseguiu comprovar, levantar dados que
pudesse incriminar o professor citado... No caso de alunos, pode ganhar advertência. Ou de
outro grau maior, pode gerar um processo, onde será analisado as evidencias e caso seja grave
chega à direção (entrevistada 3)
Acredito que este fato que ocorreu aqui ... começou fora, a pessoa depois se sentiu intimidada,
com medo, pois sabemos que a pessoa chegou a ir na casa da assediada, meio que para
amedrontar. Mas após eu não sei o que mais aconteceu (entrevistada 6)

Conforme as entrevistadas ocorrem muitos casos de assédio entre professores, alunos e
direção, mas as pessoas não têm coragem de falar. Para que casos como estes, de assédio
sexual, as instituições devem discutir e traçar normas de condutas referentes às discussões de
gênero e deixar claro o que é aceitável ou não dentro do ambiente de trabalho. Conforme o
Ministério da Saúde (2008), quando o problema se repete, a instituição deve verificar as
causas e providenciar que o agressor seja punido, conforme normas de conduta.
Indagou-se as entrevistadas se elas tinham noção do que uma pessoa que passa por assédio,
sente ou vem a sofrer. A grande maioria acredita que as consequências são desmotivação,
vergonha e humilhação:
Acredito que a pessoa se sinta meio que humilhada, desmotivada. Sem vontade nenhuma de vir
dar aula (entrevistada 1)
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Acredito que a pessoa se sinta meio que humilhada, desmotivada. Sem vontade nenhuma de vir
dar aula (entrevistada 6)

De acordo com o Ministério da Saúde (2008), a pessoa que passa por situações desse gênero,
sente traumas, depressão, desânimo e até mesmo desinteresse pela profissão.
Para finalizar, as entrevistadas, após serem abordadas sobre questões de gênero e de assédio
sexual, discutiu-se por último o conhecimento das Leis existentes no Brasil referente ao
assédio sexual no trabalho. Percebeu-se que as entrevistadas sabem que existem uma
legislação que pune essas práticas, porém como nunca precisaram, não se aprofundaram no
assunto. Elas manifestaram o conhecimento que violências sexuais ou de gênero podem ser
combatidas por leis que punem os agressores.
Dependendo da situação vivenciada no trabalho, os trabalhadores podem requerer a rescisão
indireta do contrato de trabalho, ou seja, requerer que o contrato seja rompido como se o
trabalhador tivesse sido demitido, pleiteando também as verbas rescisórias que seriam devidas
nessa situação (aviso prévio indenizado), a multa do FGTS (BRASIL, 2008)). Os danos
sofridos pela vítima podem gerar direito a indenizações por danos de caráter material e moral.
Podem requerer indenizações que englobam o que a vítima efetivamente perdeu, como no
caso de ficar doente em função do assédio, tendo gastos com tratamento médico e medicamentos.
5 Considerações finais
Esta pesquisa teve como objetivo verificar se no trabalho docente de ensino superior da
Instituição Universidade Alfa existem questões voltadas ao assédio sexual. Na realização da
pesquisa de campo, apesar de solícitas quanto a participação das entrevistas, ainda encontrouse resistência por um grupo de docentes em discutir sobre o tema. Apesar de não ser um
assunto novo, percebeu-se que ainda existe um tabu e dúvidas quando se discutem questões
de gênero no âmbito profissional.
Na primeira etapa das perguntas em relação a gênero, as entrevistadas demonstraram
maior conhecimento sobre o assunto, inclusive se manifestando em relação aos problemas
vivenciados por elas na trajetória profissional. Situações como diferenças salariais,
discriminação por serem mães e preconceito quanto à capacidade de exercer determinada
função, foram evidenciadas pelas entrevistadas. Observou-se que ainda hoje as mulheres
sentem-se discriminadas em relação a carreira, salários e possibilidade de ascensão
profissional. Cita-se o fato da mulher quando mãe, a organização acreditar que ela não vai
desenvolver ao máximo seu trabalho, devido ao fato de ter que cumprir suas obrigações com
sua casa, família e emprego.
Na segunda etapa das entrevistas, sobre o tema assédio sexual no campo docente, as
entrevistadas não se demonstraram à vontade para falar sobre o assunto e, mesmo afirmando
que não sofreram assédio sexual, em alguns momentos da entrevista elas evidenciaram
situações sofridas no ambiente de trabalho, relacionados a assédio moral, assédio psicológico
e agressão verbal, explicitando constrangimento e desconforto ao lembrarem o ocorrido.
Em relação às Leis existentes no Brasil, a maioria conhecia superficialmente, porém acredita
que as pessoas que sofrem assédio sexual não denunciam por desacreditar na Lei ou por
acreditar que a penalização não gera consequências para quem comete o crime, o que permite
que situações como estas ainda permaneçam no ambiente de trabalho.
Diante do exposto, acredita-se que esta pesquisa cumpriu o objetivo proposto, porém como
sugestões para futuras pesquisas, deve-se ampliar o número de entrevistadas, como também
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fazer um comparativo entre instituições públicas e particulares para compreender se existem
diferenças em relação ao gênero devido a esta peculiaridade.
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