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RESUMO 
Esse estudo busca apresentar a temática do assédio sexual contra 
mulheres, em especial no ambiente universitário, que versa sobre as 
relações de poder entre os gêneros. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica integrativa, tendo por base a Scientific Eletronic Library 
Online e o Google Acadêmico. Diante da pesquisa constatou-se que há 
uma incidência muito grande de casos de assédio nas Universidades, e 
que há uma ausência de amparo às vítimas, fazendo com que a prática 
se torne uma violência silenciosa. 
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ABSTRACT 
This study seeks to present the theme of sexual harassment against 
women, especially in the university environment, which deals with 
power relations between genders. This is an integrative bibliographic 
research, based Scientific Electronic Library Online and Google Scholar. 
In view of the research, it was found that there is a very high incidence 
of cases of harassment in Universities, and that there is a lack of support 
for victims, making the practice become a silent violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é um ato que ocorre em toda a nossa sociedade e 

infelizmente, cada dia com mais frequência e casos aparentes, entretanto na atual conjuntura 

o assédio é crime, o Art. 216 do Código Penal define assédio como o ato de “Constranger alguém 

com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou 

função”. Ainda que o autor da violência possa ser condenado a pagar multa ou ir para prisão 

por um ou dois anos, esse crime se mostra cada dia mais evidente no cotidiano feminino, e no 

âmbito de educação superior não é diferente, questão essa que nos aprofundarmos mais a 

frente.  

Há ainda, fatores limitantes para o próprio encaminhamento das denúncias. Além disso, 

segundo dados levantados pelo The intercept, é evidente que a universidade sustenta uma 

sólida cultura de assédio amparada, especialmente, pela ausência de políticas claras e eficazes 

para encarar o problema, e que a grande maioria dos casos não chega a ser formalmente 

denunciado, e quando a denúncia ocorre, tanto a instituição quanto a legislação se mostram 

ineficientes em punir criminalmente os indivíduos que praticam assédio e importunação sexual. 

Dessa forma, deve-se haver, nesse contexto, no mundo universitário um preparo dos órgãos 

competentes para apurar as denúncias e para quebrar o ciclo do silêncio.  

O método escolhido para realização deste estudo realizou-se uma revisão bibliográfica 

e documental, a partir da Scientific Eletronic Library Online (Scielo): Costa (2000); Google 

Acadêmico: Sá (2017); Análise das Cartilhas do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de 

subsidiar a discussão. Os descritores utilizados foram: Gênero; Assédio sexual; Universidades.  

O presente trabalho traz uma análise acerca do assédio sexual com foco nas instituições 

de ensino superior, bem como na estrutura de poder e dominação entre os gêneros. Sendo 

assim, o estudo apresentará três seções: A violência contra a mulher e Assédio sexual; Relações 

de Gênero e Assédio Sexual dentro das Universidades; E por fim, A negligência das 

Universidades. Com isso, a pesquisa permeia pelos conceitos, as relações de gênero, e a 

negligência por parte das universidades diante de alguns casos. 
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2 VIOLENCIA CONTRA A MULHER E ASSÉDIO SEXUAL 

 

Conforme Safiotti (2004) a violência é uma ruptura de qualquer forma de integridade da 

vítima, onde por meio desta há uma violência física, psíquica ou moral. Por conseguinte, essa 

violência acontece em distintas maneiras como: a violência física, moral, psicológica, virtual, 

sexual e patrimonial.  

Quando realizada a violência física ocorre agressões como tapas, socos ou outras ações 

que machucam o corpo da vítima, quando se volta para a moral da mesma essa violência é 

carregada de injúrias, calúnias e difamações por exemplo, quando psicológica ocorre a 

humilhação, a ridicularização ou até mesmo ameaças a vítima, quando existe a violência virtual 

a vítima é exposta nas redes com publicações de cunho depreciativo com o intuito de 

chantagear ou humilhar a vítima, quando de natureza sexual a o sexo forçado, ou em troca de 

favores, como também obrigar a vítima a assistir pornografia ou impedir a mesma de usar 

métodos contraceptivos, já a violência de natureza patrimonial ocorre quando os bens da vítima 

são destruídos pelo agressor. 

Tais violências não ocorrem de forma isolada, podendo assim ocorrer mais de um tipo. 

No presente trabalho trataremos do assédio sexual, onde o mesmo acontece na "[...] conduta 

de natureza sexual não desejada, que embora repelida pelo destinatário, é continuamente 

reiterada, cerceando-lhe a liberdade". (SOUZA, 2001, p. 4, apud PAMPLONA FILHO et al, 2020). 

Destarte, o assédio se torna uma prática mais “fácil”, visto que, dentro dessa prática 

existe uma relação de poder, já que o assediador sempre vai ocupar uma posição hierárquica 

maior que a vítima que dessa forma acaba não conseguindo reagir, é intimidada, e na maioria 

das vezes se sentem envergonhadas pela situação. Assim, os casos de assédio continuam 

acontecendo dentro da normalidade, pelo fato da não punição de quem pratica, fazendo com 

que aumente a sensação de impotência da vítima perante a situação. 

 

Uma das características centrais do assédio é acontecer no contexto de uma relação 
de poder hierárquica, ou seja, as práticas assediadoras não são cometidas por um 
homem em uma posição estruturalmente isonômica à mulher, mas, pelo contrário, 
envolvem um homem em uma posição hierarquicamente superior. (SOUZA apud 
RAMPAZO, 2020, np). 

 

Outra problemática que circunda o assédio, e precisa ser enfrentada é naturalização 

dessa violência, segundo Sá (2017) “ainda é possível perceber que muitas pessoas assimilam as 
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contadas como brincadeiras, como se fossem um convite, com liberdade de ser rejeitado, 

colocando assim uma cantada como retrato de sedução”, desse modo às vezes quem está 

sendo assediado nem percebe, e quem assedia por ser algo considerado como normal, acaba 

nem se dando conta do que fez, e essa falta de reconhecimento –naturalização- é um dos 

principais obstáculos. 

 

3 RELAÇÕES DE GÊNERO E ASSÉDIO SEXUAL DENTRO DAS UNIVERSIDADES 

 

Os comportamentos entre homens e mulheres se dão de forma diferenciada 

claramente. Desde os primórdios, o modo de criação apresenta disparidade, o homem sempre 

instigado a demonstrar o seu perfil dominador, e criado com mais liberdade, enquanto a mulher 

sempre ensinada a ser gentil, submissa, e delicada, o que nos demonstra uma relação de 

supremacia e subordinação. Quanto a isso, Costa (2008) vai nos dizer que “À medida que as 

relações existentes entre masculino e feminino são relações desiguais, assimétricas, mantêm a 

mulher subjugada ao homem e ao domínio patriarcal. ” Essa desigualdade de gênero, se explica 

através do que é culturalmente aceito, em decorrência de uma sociedade baseada em um 

patriarcado ultrapassado, resultante do processo de socialização, onde as mulheres são 

submissas e inferiorizadas, e os desejos do gênero masculino que sempre foram atendidos, o 

que favorece essa relação de poder sobre as mulheres.  

Diante disso, Souza apud Pamplona Filho (2020) caracteriza o assédio sexual como, “É 

toda conduta de natureza sexual não desejada, que embora repelida pelo destinatário, é 

continuadamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade”, que vão desde uma piada, uma 

brincadeira, ou um comentário com um tom mais afetuoso, constituindo não só uma conduta, 

mas uma maneira de explicitar que a relação dispõe de formas de penalizar uma das partes. 

Dessa forma, o assédio sexual vai se tornando uma pratica invisível, acontecendo de forma 

oculta e silenciosa, em razão principalmente do medo. 

O assédio sexual, em sua natureza criminal e ilícita dá-se em várias relações e em 

distintos espaços, tanto públicos como também em espaços privados, o que torna o ambiente 

universitário um local dentre os quais tal ato ocorre. Dentro da realidade universitária, o mais 

comum envolvendo essa prática é na relação aluna-professor, o que implica também em uma 
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relação de hierarquia, o que faz com que a intimidação seja ainda maior, já que os atos são 

executados pelo professor, o que representa uma ameaça ao desempenho escolar dessa aluna.  

Na cartilha sobre o Trabalho Doméstico do Ministério do Trabalho e Emprego (2012), 

temos uma clara definição para o assédio sexual:  

 

A abordagem, não desejada pelo outro, com intenção sexual ou insistência inoportuna 
de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais 
de subalternos ou dependentes. Para sua perfeita caracterização, o constrangimento 
deve ser causado por quem se prevaleça de sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função [...] (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, acesso em: 17 de abril de 2022). 

 

Conforme Müller (2002) é indiscutível o valor da confiança, empatia e respeito entre 

docente e discente para que haja um ambiente propício à aprendizagem, assim, quando o 

assédio adentra a sala de aula o que era pra ser um meio de obtenção de conhecimento gera 

grande desconforto e mal estar a ponto de muitas alunas optarem por abandonar a sua 

formação. Assim afirma Abreu et al (1990) que: 

 

[...] é o modo de agir do professor em sala de aula, mais do que suas características de 
penalidade que colabora para uma adequada aprendizagem dos alunos; fundamenta-
se numa determinada concepção do papel do professor, que por sua vez reflete 
valores e padrões da sociedade (ABREU, MASSETO, 1990, p. 115). 

 

Assim, há a necessidade de um maior am.paro às vítimas, visto que, há uma grande 

tendência das universidades abafarem os casos, o que de certa forma acaba favorecendo os 

acusados, e silenciando as vítimas.  

 

3.1 NEGLIGÊNCIA DAS UNIVERSIDADES 

 

Diante do que foi exposto anteriormente, o assédio ocorre também de forma frequente 

nos ambientes de ensino superior, que, por conseguinte, há a presença da insegurança das 

vítimas para fazer alguma denúncia ou queixa. Isso ocorre devido à negligência que ocorre em 

alguns casos e que consequentemente afetam a vítima, pois a mesma prefere não fazer a queixa 

por medo ou insegurança explicados pela própria estrutura de poder e dominação entre os 

gêneros, que se mostraram fatores limitantes para o próprio encaminhamento de denúncias.  
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Segundo dados levantados por Sayure e Sicuro (2019) três estudantes doparam e 

estupraram uma aluna de 17 anos durante viagem do Instituto Federal do Piauí ao Tocantins; 

um aluno abusou de uma estudante de 17 anos durante aula no Centro Universitário São Lucas 

de Rondônia, em Porto Velho.  

Muitas das histórias seguem o seguinte roteiro: a vítima denuncia a violência (na 

ouvidoria da faculdade, na internet ou na imprensa), duvida-se da palavra dela, prefere-se a 

palavra do agressor, e, muitas vezes, sindicâncias e investigações se arrastam por anos. Além 

disso, há ainda tendência um mecanismo das universidades de "abafamento", uma vez que 

quando os casos chegam ao público, as instituições reagem de forma a preservar a sua imagem 

e a divulgação de casos de violência acabam ocorrendo principalmente por meio das redes 

sociais, tem sido um recurso bastante utilizado pelas vítimas onde Relatam no Facebook ou 

outros meios as situações de violência já vividos em âmbitos universitários. 

Algumas pesquisas já realizadas em universidades, denotam de maneira clara a 

preocupante a taxa de assédio e violência sexual nestas instituições. Um levantamento feito 

pelo Intercept, apresenta que desde 2008, pelo menos 556 mulheres, entre estudantes, 

professoras e funcionárias, foram vítimas de algum tipo de violência em instituições de ensino 

superior. Entre os casos, há assédio sexual, agressão física e/ou psicológica e estupro – a maioria 

dentro das instalações universitárias e praticada principalmente por alunos e professores. A 

análise partiu de 209 ocorrências levadas às instituições – em algumas delas, um agressor foi 

apontado por mais de uma vítima. Ao fazer uma análise das denúncias foi incentivado 

ocorrências em 122 instituições (34 particulares e 88 públicas). Quase 80% dos crimes 

aconteceram nos campi (9 delas dentro do banheiro e 5 nas moradias universitárias) e 

arredores (área de estacionamento e ponto de ônibus, por exemplo). Outros ocorreram na 

internet, jogos universitários e repúblicas de estudantes. Em 60% dos casos os agressores eram 

alunos; em 45%, docentes – os demais ou não foram identificados, ou não eram diretamente 

vinculados às universidades, como técnicos terceirizados ou operários de construções também 

terceirizadas Sayuri; Sicuro(2019). 

Outra pesquisa que demonstra a realidade do assédio nas universidades é o estudo de 

Teixeira e Rampazo (2017), pois aborda o assédio sob a perspectiva poder-ameaça, e tem como 

objeto de estudos mulheres inserido no contexto acadêmico da administração, assim reforça a 
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hipótese poder-ameaça comprovando que o assédio pode ocorrer em relações onde o 

assediador não é hierarquicamente superior. 

Dessa forma, através dos estudos e pesquisas aqui apresentados é notório que o assédio 

é, portanto, uma conduta constante no âmbito acadêmico, sendo passível de investigação e 

estudos de maneira focalizada a evidenciar sua prática e caracterização, bem como investigar a 

existência de políticas de enfrentamento dessas ocorrências. Além disso, vale aqui ressaltar que 

segundo especialistas, as ocorrências devem ser ainda mais numerosas pois a tarde a maioria 

opta por não relatar os acontecimentos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou observar e avaliar as relações de assédio sexual, em 

específico aos que ocorrem dentro do âmbito universitário. Ao fazermos tal análise tratamos 

sobre a caracterização do assédio sexual e de seus elementos constitutivos. Após a análise dos 

dados, como resultado, conclui - se que há fatores limitantes para o próprio encaminhamento 

das denúncias e que com isso às vítimas se sentem inseguras para fazer alguma queixa. 

Além disso, é notório que a universidade sustenta uma sólida cultura de assédio 

amparada, especialmente, pela ausência de políticas claras e eficazes para encarar o problema, 

e que a grande maioria dos casos não chega a ser formalmente denunciado e quando a 

denúncia ocorre, tanto a instituição quanto a legislação se mostram ineficientes em punir 

criminalmente os indivíduos que praticam assédio e importunação sexual. 

Pode-se também observar os meios em que o assédio é expresso nessa relação 

professor e aluna que vai além do assédio moral, uma vez que surge do princípio de 

inferioridade na relação de duas pessoas. Há um rebaixamento e depreciação da vítima que se 

relaciona a questão de gênero e de poder hierárquico dentro das instituições. 

Por conseguinte, a proteção em relação ao assédio sexual dentro das universidades se 

faz importante por conservar o desenvolver acadêmico de suas alunas bem como pela sua 

segurança e liberdade dentro do meio universitário. 

Destarte, as análises e reflexões feitas neste trabalho se sustentam em pesquisas 

bibliográficas e artigos científicos. E por fim, conclui-se que o assédio sexual dentro das 

universidades não arruína apenas a troca de saberes entre professor e aluna, como de forma 
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geral o próprio ambiente de ensino, por trazer desconforto, medo e o sentimento de desistência 

dos estudos por parte da vítima por já esperar a impunidade de tal ação. 
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