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ASSÉDIO MORAL E SEXUAL COMO VIOLÊNCIA SEXISTA NO COTIDIANO DAS 
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RESUMO 
 
O objetivo geral deste artigo é contribuir para a 
problematização do debate em torno do assédio moral e 
assédio sexual e como esses se constituem como expressões 
da violência sexual e sexista contra as mulheres no âmbito do 
trabalho na contemporaneidade. Apresenta de forma sucinta 
um fragmento de análise da pesquisa de tese de doutoramento 
que analisou o assédio moral e sexual como mais uma 
expressão da precarização do trabalho entre as comerciárias 
do Estado do Rio Grande do Norte com ênfase nas discussões 
formuladas pela epistemologia feminista que tem como 
arcabouço teórico as relações patriarcais de gênero.  
 

Palavras-chave: Assédio moral. Assédio sexual. Violência 
sexista 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to contribute to the questioning of 
the debate on moral and sexual harassment and how they are 
constituted as expressions of sexual and sexist violence against 
women in the work nowadays. Briefly presents an analysis of a 
fragment of a doctoral thesis research that analyzed the moral 
and sexual harassment as one expression of job insecurity 
among saleswomen of Rio Grande do Norte state, with 
emphasis in the discussions raised by feminist epistemology 
whose theoretical framework the patriarchal gender relations.  
 
Keywords: Moral Harassment. Sexual harassment. Sexist 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Ao contrário das discussões que permeiam a violência contra a mulher na esfera 

doméstica e familiar, comumente denominada de “violência conjugal”, no tema do assédio 

moral e sexual no âmbito do trabalho não encontrei muitos estudos, pesquisas e 

publicações nas discussões formuladas pela epistemologia feminista que tinham como 

arcabouço teórico as relações patriarcais de gênero2. A principal literatura encontrada é 

oriunda de disciplinas acadêmicas, principalmente do Direito, da Medicina e da Psicologia. 

Isto traz o desafio de construir tal debate articulado à teoria feminista no sentido de 

desvendar as violências na esfera produtiva, especialmente o assédio moral e sexual como 

um dos aspectos que compõem a precarização do trabalho feminino e que é configurado em 

suas características pelo patriarcado e pelas relações sociais de gênero.  

Acredito que o aprofundamento nos estudos sobre as violências na esfera do 

trabalho são imprescindíveis, pois evidenciam a relação dialética entre as condições 

materiais de produção e as ideologias, atitudes, valores e políticas que impedem as 

mulheres de exercerem a sua atividade laborativa em condições mais equitativas com os 

homens. Torna-se necessário, portanto, demonstrar como tais processos ocorrem para que 

se construa condições de atenuar parte do fosso que permanece na organização do 

trabalho feminino e masculino nos moldes capitalistas.    

Entretanto, é importante ressaltar que as contradições presentes nas relações de 

trabalho no modo de produção capitalista caminham na contramão de qualquer 

possibilidade que aponte para reformas que mudem a base sobre a qual se alicerça a 

exploração e a extração de sobre trabalho. Ademais, tal alicerce é construído a partir do 

reconhecimento do direito da propriedade privada dos meios de produção, “o que significa, 

na prática, para a maioria da população, apenas o direito de ter direito, mas nunca de 

realizá-lo” (MORAIS, 2007, p.01).  

 Entretanto, estudos críticos podem contribuir para que as instituições jurídicas se 

reposicionem face ao problema da violência no trabalho, especificamente os assédios contra 

as mulheres, discutindo sua ocorrência e, talvez, intensificando a aplicação das sanções. 

Outro possível efeito deles é fomentar o planejamento, a gestão e avaliação das políticas 

públicas destinadas à intervenção nessa problemática. 

                                                           
2
 Esse texto é um fragmento da minha tese de doutoramento intitulada: Mulheres como eu, 

mulheres como as outras: desvelando o assédio moral e sexual no âmbito do trabalho das 
comerciárias do Estado do Rio Grande do Norte, defendida no ano de 2014 no Programa de Pós-
graduação em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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2 DESCORTINANDO AS VIOLÊNCIAS SEXISTAS NO ÂMBITO DO TRABALHO 

 

As análises que tratam das relações de gênero presentes no debate, 

comumente apresentam divergências teóricas, principalmente no que se refere ao assédio 

moral. Por um lado, alguns (as) autores (as) trazem estatísticas dos países de origem anglo-

saxônica e apontam variantes insignificantes em relação ao sexo. Contudo, para Hirigoyen 

(2010), é necessário pensar tais percentuais a partir do contexto sociocultural em que se 

inserem. Ademais, tais países têm mecanismos mais eficientes para assegurar a igualdade 

entre os gêneros no mercado de trabalho.  No caso de países como Itália, Espanha e 

também na América Latina a autora considera que prevalece o machismo, e nesse caso, o 

gênero aparece como um dos determinantes do assédio moral no trabalho. “[...] muitos 

homens consideram que cada mulher que trabalha é culpada por um desempregado entre 

os homens” (HIRIGOYEN, 2010, p.99). Lembra-nos a referida autora que: 

 

As mulheres não somente são mais frequentemente vítimas, como também são 
assediadas de forma diferente dos homens: as conotações machistas e sexistas 
estão muitas vezes presentes. O assédio sexual não é mais do que a evolução do 
assédio moral. Nos dois casos, trata-se de humilhar o outro e considera-lo um objeto 
à disposição. Para humilhar, visa-se o íntimo. O que há de mais íntimo que o sexo? 
[...] (p.99-100). 

 

 

Mesmo compreendendo que o assédio sexual e o assédio moral estão 

interrelacionados, haja vista, que o primeiro, todavia pode ser compreendido como uma 

“modalidade do segundo”, na medida em que se dá nos espaços de trabalho, pretende 

induzir os indivíduos na submissão a outros indivíduos hierarquicamente superiores, neste 

caso especifico uma submissão que viola os limites socialmente estabelecidos da 

intimidade/sexualidade.  

Entretanto, minha compreensão diverge das perspectivas que classificam o 

assédio sexual como extensão ou um subtipo do assédio moral, como defendem alguns (as) 

autores (as) a exemplo de Hirigoyen (2010) e Figueiredo (2012). Primeiro, porque acredito 

que essa interpretação reforça a invisibilidade do assédio sexual, somado ao fato de que 

existem poucos estudos que versam sobre esta problemática, colocando-a num invólucro de 

relações que reforçam estereótipos historicamente atribuídos às mulheres, já que 

predominantemente o mesmo ocorre contra o gênero feminino, se imiscuindo no campo da 

sexualidade permeada por tabus e preconceitos, tendo em vista a alta incidência do assédio 

moral entre os homens, diferenciando-se substantivamente do assédio sexual, o qual têm as 

mulheres como vítimas preferenciais.  
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Segundo, porque é preciso guardar as especificidades, que a meu ver, são 

dimensões que os tornam distintos e com especificidades bastante peculiares. No assédio 

sexual, geralmente ocorre uma relação de troca, “isso por aquilo”, visto que o (a) assediador 

(a) comumente oferece algo que tanto pode ser a manutenção do emprego, uma promoção 

ou mesmo a manifestação de superioridade do “caçador” sobre sua “caça”.   

Portanto, as diferenças são significativas, já que no assédio moral as vítimas são 

“escolhidas” com o intuito de afastamento, disputa, desestabilização, dentre outros objetivos 

que fazem com que os (as) mesmos (as) convivam num ambiente de hostilidade e acabem 

por pedir demissão. Ou seja, este trabalho, de certa forma diverge dos estudos sobre 

assédio moral e o assédio sexual. Neste sentido, compreendo que as características de 

ambos os afastam mais do que os aproximam, principalmente se levarmos em conta a 

intencionalidade de cada um deles.  

Concordo com as perspectivas que assinalam que o assédio sexual pode se 

transformar em assédio moral. Todavia, o inverso seria incoerente, visto que, as 

características presentes nos atos de assédio moral já criariam uma resistência por si só 

entre assediado (a) e assediador (a).  

Os pontos de convergência entre assédio moral e sexual se dão pela incidência 

da violência psicológica e pela dimensão de poder que perpassam ambos. Acrescenta-se a 

isto o fato de que as próprias mulheres têm dificuldade de identificar de que forma se 

manifesta o assédio sexual e como este se caracteriza. 

É salutar ressaltar que mesmo que a tônica da discussão do assédio seja a 

hierarquia não se pode esquecer/negligenciar a dimensão de gênero dada a incidência dos 

assédios serem muito maior entre as mulheres trabalhadoras3, o que vem justificar o 

aprofundamento das análises acerca da violência sexista no mundo do trabalho levando em 

consideração as assimetrias entre os gêneros aprofundadas pela desigualdade e 

precarização do trabalho feminino na sociedade capitalista. 

 A importância de se compreender tanto o assédio moral como o sexual a partir 

de uma perspectiva de gênero é fundamental, pois, a meu ver, é partir disso que alguns 

equívocos poderão ser revistos, a exemplo da legislação brasileira que caracteriza o assédio 

sexual, como tendo natureza vertical descendente, ou seja, que sempre ocorrerá de um (a) 

superior (a) em relação a um (a) subordinado (a). Essa minimização invisibiliza a dimensão 

das desigualdades patriarcais de gênero presentes nas relações de trabalho entre 

colegas de mesmo nível hierárquico, pois essa é uma relação de poder bastante acionada 

                                                           
3
 Não existe uma pesquisa específica no Brasil sobre tal assertiva, em se tratando de assédio moral, 

entretanto, os (as) pesquisadores (as) da temática, destacam essa maior incidência em entre as 
mulheres. No caso do assédio sexual, a OIT afirma que em todo mundo cerca de 52% das mulheres 
já foram vitimizadas. 
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nesses espaços. Portanto, ele também está presente nas relações horizontais, sendo que a 

hierarquia presente que respalda, mormente o assediador é sua condição de “macho”. 

Quando se trata de assédio sexual as justificativas dessa visibilidade não se 

estabelecem somente pela questão de identidade de gênero que nos impõe a vivência de 

relações de poder e hierarquia dos homens sobre nós mulheres, mas também pela maior 

incidência de ocorrências desta violência, já que alguns dados não oficiais apontam que em 

mais de 90% dos casos são os homens que assediam as mulheres (CALIL, 1999).  

Destarte, a condição de subalternidade não está circunscrita apenas ao 

organograma das instituições mas, fundamentalmente, o assédio sexual se constitui como 

uma violência sexual e sexista na qual as mulheres são vitimizadas pelo fato de serem 

mulheres e, por tal violência atingir sua intimidade mediante a violação do direito a livre 

expressão da sua sexualidade e não por imposição.  

Assim, ao compreendermos o assédio sexual como uma forma de violência 

sexual e sexista expressa mediante o exercício do poder dos homens sobre as mulheres, as 

identifico também imersas nas várias relações sociais de poder de sexo (incluindo a 

sexualidade), classe e “raça”, que são imbricadas e consubstanciais, o que não implica em 

adição, superposição ou intersecção (FALQUET, 2008). 

Não há dúvida de que o assédio sexual dirigido às mulheres é uma violência 

sexista manifestada sob a forma de discriminação deste segmento na esfera do trabalho, 

expressando antes de tudo, o “poder do macho”. Pode-se afirmar que a ausência de 

respeito à liberdade de dispor do próprio corpo, pode ser considerado assédio sexual, já que 

quando alguém manifesta o desejo sexual no outro de forma abusiva (sem que esta se 

mostre com a mesma vontade) estaria presente a invasão da individualidade da assediada e 

a extrapolação do limite que cada ser deve respeitar diante do outro.  

 

 

2.1 UM BREVE PANORAMA DA PROBLEMÁTICA DAS VIOLÊNCIAS NO TRABALHO 

 

Observamos na atualidade um vertiginoso aumento de situações de violência no 

âmbito do trabalho, que se constitui em um importante problema de saúde pública, com 

impactos diretos na dignidade e na qualidade de vida dos (as) trabalhadores (as). Contudo, 

a violência é um fenômeno sócio-histórico, e, portanto, acompanha toda a experiência 

humana (MINAYO, 2006).  

  No seu sentido material, o termo parece neutro, mas quem analisa os eventos 

violentos descobre que eles se referem a conflitos de autoridade, a luta pelo poder e a 

vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do (a) outro (a) ou dos seus bens. Suas 
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manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais 

mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade (MINAYO, 2006, p.13).  

 Quando se reporta ao âmbito do trabalho essa análise parece esclarecedora, 

uma vez que é nesse espaço em que estão presentes fenômenos como o autoritarismo das 

relações de trabalho ainda bastante recorrente no Brasil.  

Estes conceitos são a rigor termos novos para designar antigas formas que 

acompanham as relações de trabalho desde os primórdios da humanidade.  Ou seja, são 

situações que podem ser classificadas como “assédio moral”, ou no caso do assédio sexual, 

“várias gerações de mulheres têm sido, e ainda são, submetidas a solicitação de ordem 

sexual não desejada” (ALEMANY, 2009, p.26).  

Se nos voltarmos para o tratamento dispensado ao trabalho escravo, 

encontraremos certamente expressões que perpassaram a utilização de “assédio moral” ou 

“assédio sexual” ou como processo disciplinador ou como “direito” dos senhores sobre os 

corpos e sexualidade das mulheres escravas.  

Portanto, a existência da ofensiva à dignidade e aos direitos dos (as) 

trabalhadores (as) no local de trabalho, pode ser considerado desde o começo das relações 

de trabalho, quando o mesmo começou a organizar-se em hierarquias. 

Logo, variando enormemente a intensidade, a época, os países, as formas de 

organização do trabalho, e os tipos de profissão, essas práticas há muito acompanham os 

(as) trabalhadores (as). Entretanto, tais manifestações tiveram nos últimos séculos, duas 

dimensões: por um lado, uma considerável intensidade, o que, por intermédio de pesquisas 

foi possível identificar a complexidade do problema; por outro, que os homens são menos 

afetados em sua dignidade, e, por fim, que a maioria dos assediadores eram homens. 

Todavia, é salutar tecer a diferenciação presente entre autoridade e 

autoritarismo. Conforme Bobbio e colaboradores (2000), autoridade pode ser definida como 

poder constante, exercido por alguma pessoa, a quem seus (as) subordinados (as) prestam 

uma obediência irrestrita, baseada na confiança da legitimidade do poder. Vale ressaltar que 

esse conceito se explicita na própria definição do contrato individual de trabalho, presente 

na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Quando há uma alusão ao (a) empregador (a) 

como aquele (a) que dirige a prestação pessoal de serviços do (a) trabalhador (a). 

Autoritarismo, por sua vez, é segundo os mesmos autores, uma manifestação degenerativa 

da autoridade, ou seja, quando a legitimidade do chefe é contestada e sua pretensão em 

mandar torna-se, aos olhos dos (as) subordinados (as), uma pretensão arbitrária de 

autoridade (OLIVEIRA e NUNES, 2008).   
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 Sobre esse método autoritário e arbitrário de administrar uma das interlocutoras 

relata4: 

 

A forma de falar com você, a forma chegar até você, de compreender se de repente 
você precisar chegar mais tarde, de ir ao médico, por que todo mundo precisa né?! 
Por que às vezes o patrão esquece que você tem família, tem mãe. Nesse não, mas 
no outro emprego que eu trabalhei, o dono era altamente mal educado, ele chamava 
as funcionárias pra ir ao laboratório e ficava quebrando tudo, a gente ficava olhando 
pra ele, e ele gritando: “vocês são um bando de burro”. Assim todo mundo tinha 
medo dele, aí eu ía ser a única novata sem carteira assinada que ía denunciar um 
homem desses?!  Infelizmente hoje ainda prevalece quem tem dinheiro. Eu ía ser a 
única, sendo que tinha funcionário que tá lá há 10 anos?! Quem que ía ficar contra 
ele a meu favor?! Ninguém. Eu já sofri, aguentei tanta coisa por que eu queria 
assinar a minha carteira, aí eu aguentava, mas a vontade de você ter uma carteira 
assinada sabe?!Por que indicação ainda conta muito, às vezes você se cala um 
pouco, principalmente se você não tem papai e mamãe pra lhe dá (JUREMA 
PRETA)

5
. 

 

 Minayo e Souza (1999) expondo as dificuldades e possibilidades de prevenir as 

distintas formas de violência assinalaram que esse fenômeno é um dos problemas que mais 

aflingem o Brasil no contexto atual. Ademais, a relação entre trabalho e violência concretiza-

se, mormente, pela violação de princípios fundamentais e direitos no trabalho, 

potencializando cada vez mais a perda do significado do trabalho, já que não há uma efetiva 

contribuição no sentido do desenvolvimento enquanto sujeito, nem tampouco, para o 

aprimoramento humano.    

A problemática da violência no âmbito do trabalho é algo tão próximo ao 

cotidiano laboral no Brasil que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 

(PNST) traz a seguinte referência: 

 

Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho deve ser ressaltado o 
aumento das agressões e episódios de violência contra o trabalhador no seu local 
de trabalho, traduzida pelos acidentes e doenças do trabalho; violência decorrente 
de relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e envolvendo 
crianças; a violência ligada às relações de gênero e ao assédio moral, caracterizada 
pelas agressões entre pares, chefias e subordinados (BRASIL, 2004, p. 06). 
 

 

Assim, irromper a invisibilidade dessas violências, principalmente as violências 

sexistas expressas em inúmeras relações de trabalho, é talvez o caminho mais eficaz para, 

a princípio o reconhecimento do dano causado aos (as) sujeitos vitimizados (as) pelas 

mesmas, posteriormente, compreendê-lo dentro de uma dinâmica mais ampla do que Zizek 

                                                           
4
 Pesquisa realizada no Estado do Rio Grande do Norte com comerciárias de lojas de shopping 

Centers, lojas de rua e supermercados.  
5
 Para resguardar a identidade das entrevistadas optamos por nomeá-las com nomes de ervas e 

plantas da flora nordestina. 
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(2004) denomina de violência sistêmica6 e confrontá-la como algo penoso que se traduz em 

experiências dolorosas e humilhantes para milhares de mulheres.  

 

Na outra empresa que eu trabalhei o dono quando foi me demitir foi muito agressivo 
comigo com palavras, muito mesmo, não foi uma violência de ele bater em mim, dele 
encostar em mim, nada disso, mas do que ele me chamou quando estava me 
demitindo foi muito feio e aquilo é uma coisa que abala você emocionalmente, você 
fica pensando, se você realmente é aquilo, é mais fácil você ser agredida por 
palavras, mas dói tanto como um tapa na cara, no meu caso foi com palavras, foi 
verbalmente, mas me senti como se tivesse sido uma agressão física (JUREMA 
PRETA). 

 

 
Aqui, aparentemente, não estamos abordando especificamente expressões de 

assédio moral, ao que parece é um caso de agressão pontual que ocorrem no espaço de 

trabalho, isso não significa, do ponto de vista da violência, nem melhor, nem pior que o 

assédio moral, são situações constrangedoras pelos quais os (as) trabalhadores (as) estão 

expostos (as) sem que muitas vezes tenham condições de reagir sem que sofram algum tipo 

de punição.      

Sem dúvida, as agressões verbais aparecem no cerne das reclamações das 

trabalhadoras como as formas mais humilhantes de tratamentos vivenciados nos espaços 

de trabalho. Ao que parece, os (as) trabalhadores (as) aparecem normalmente como o 

principal alvo de “descarrego” das tensões produzidas e reproduzidas nas relações 

cotidianas que perpassam o trabalho: 

 

As empresas, os patrões que hoje em dia, por ter aquele nível mais elevado pega a 
funcionária e diz “não você fica comigo, em troca eu te dou um bom salário”. Isso aí 
também já pega né? No assédio, e isso é para os dois tipos de assédio (VELAME). 

Eu acho que o assédio moral é quando você tá no ambiente de trabalho e não existe 
aquele respeito. Onde você é gritada, principalmente perante as pessoas que estão 
comprando na hora. Já aconteceu comigo, com essa mesma pessoa 
estressadíssima, que foi o motivo que eu saí de lá. Porque assim, ele causava o 
terror em todo mundo (JUREMA). 

 
 

A fala de Jurema apresenta alguns aspectos importantes para serem analisados: 

o primeiro deles diz respeito ao confrontar-se, pouco comum quando não se tem um objetivo 

definido como o dela. Normalmente os (as) trabalhadores (as) convivem com esses 

rompantes por muito tempo e acabam por naturalizá-los, sob a justificativa de que é sempre 

“estresse” de patrão (a). Aliado a isso, há, o medo de perder o emprego e ser 

posteriormente perseguida, já que geralmente esses (as) empresários (as) detém o 

monopólio do que geralmente comercializam nas cidades pequenas e médias.  

                                                           
6
 Para maior aprofundamento ver Slavoj Zizek na obra Violência - seis reflexões laterais, Boitempo, 

2014.  
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Ademais, o aspecto transitório do trabalho no comércio, a meu ver, é um 

elemento a mais que potencializa o não enfrentamento aos assédios, seja ele moral ou 

sexual. Como bem definiu Jurema, a necessidade de garantia de uma carteira assinada, ou 

de uma carta de recomendação é fundamental em um espaço cada vez mais exigente e 

controlado por poucos.  

 

3 A INVISIBILIDADE DO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL: uma análise a partir das falas das 

interlocutoras 

 

Como compreendo que o termo assédio, seja moral ou sexual ainda demanda 

uma maior difusão na sociedade em geral e entre os (as) trabalhadores (as) em particular, e 

por entender que ambas são expressões latentes da violência sexista, indaguei às 

interlocutoras o que elas identificavam como violência no âmbito do trabalho.     

 Esse me pareceu um elemento indispensável para entender os limites da 

compreensão das mesmas em termos terminológicos e de acepção da violência mais 

generalizada e o assédio moral e o assédio sexual mais especificamente.  

 Indagada sobre o que ela caracterizaria como violência no trabalho, uma das 

interlocutoras apontou: 

 

O abuso do patrão, essa semana, ficamos bem chateadas. Teve um garçom que 
tem mais experiência na pizzaria. Ele pegou, entrou uma novata lá que não tinha 
experiência com o trabalho. Aí ficou puxando a novata e gritando ela na frente dos 
clientes. Não era melhor ele chamar ela num canto e conversar? Eu acho que é 
tanto abuso da parte dos patrões como da parte dos funcionários homens também. 
Gritar os funcionários na frente dos clientes é um abuso e isso lá tem direto, errou 
alguma coisa, os gritos são na frente de quem tiver (CATINGUEIRA). 

 

 
 Para a mesma interlocutora foi indagada a questão de sua compreensão sobre 

assédio moral e assédio sexual.  

 

Assédio moral é tipo dar em cima, não? Usar o poder que a pessoa tem, pra ficar 
com outras pessoas, no caso do meu patrão é o que ele usa. 
 
E o assédio sexual? É dar em cima, conseguir e depois ficar se pabulando

7
, na 

maioria das vezes acontece isso. 

  

 Há pelo menos dois aspectos importantes nessa fala. O primeiro vem reiterar o 

que defendemos como limites a serem transpostos: a definição de violência feita pela 

mesma nada mais é do que expressões de assédio moral. Entretanto, a violência toma uma 

                                                           
7
 Pabular é o mesmo que contar vantagem, se vangloriar de um determinado feito.  
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conotação de “um mal necessário”, mesmo que detestável. Enquanto os assédios, mesmo 

sem uma compreensão que os distinga, aparecem como algo mais alheio ao trabalho.  

  

A gente sempre escuta, principalmente em televisão, mas, a partir do momento que 
eu trabalhava eu percebia que tinha ali muita violência. É uma violação. Me corrija 
se eu estiver errada, mas é uma violação aos direitos do ser humano, é uma 
violação que vem desde o preconceito. Eu entendo mais como essa questão que 
traz a humilhação, o constrangimento, que traz essa violência que nem é entendida 
por muitos, mesmo que a pessoa perceba que está sendo humilhada, ela naturaliza 
e vai levando, e isso reforça muito a eles, aos donos, por que uma das frases que 
era comum lá era, “ah, se você não quiser, tem várias na fila” (FAVELA). 
 

 
Evidentemente, que compreendo que a não incorporação do termo se dá por 

tratar-se de uma terminologia ainda recente do ponto de vista histórico, contudo, isto não 

significa que as mesmas não identifiquem expressões de violência muitas vezes por elas 

vivenciadas. Porém, a naturalização dessas violências é preocupante. Acredito que a partir 

da realização de campanhas educativas que incorporem uma definição mais objetiva e 

didática, tanto sobre assédio moral quanto do assédio sexual, possibilite uma maior 

apropriação destes conceitos pelas mulheres e, a partir daí, seja possível uma resistência 

mais incisiva, no sentido da prevenção e o combate a esse tipo de violação de direitos. 

Sabemos que tal tarefa demanda uma articulação política dos sindicatos que 

nesse momento histórico passam por refluxos tão complexos quanto ao próprio 

reconhecimento de representatividade, especialmente pelas interlocutoras dessa pesquisa.  

Assim como pelo próprio movimento feminista, que tem se posicionado ainda de modo 

tímido frente à questão do assédio moral e assédio sexual contra as mulheres no espaço de 

trabalho. O que se observa de mais concreto é a uma busca pela visibilidade, voltada de 

fora para dentro, ou seja, com debates centrados no assédio sexual e moral nos espaços 

público como uma violação dos direitos da mulher, norteados por uma discussão jurídico-

legal acerca da isonomia no trabalho, diferente do que ocorre na França, por exemplo, onde 

se dá uma articulação mais consolidada do ponto de vista das ações, mobilizações, 

pesquisas acadêmicas, denúncias, além de acompanhamento social, psicológico e jurídico 

às vítimas por parte de ONGs feministas e entidades autônomas destinadas à prevenção e 

combate a este fenômeno.   

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É comum entre as interlocutoras confundir assédio moral com assédio sexual. 

Entretanto, isso está intimamente relacionado com a falta de informação ou à ausência de 
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espaços de discussão sobre o tema. Nenhuma das interlocutoras, por exemplo tiveram, na 

inserção ou durante o período de trabalho, acesso a campanhas educativas seja da 

empresa ou do sindicato sobre assédio moral e assédio sexual no trabalho. As poucas 

informações que obtiveram sobre o assunto, foram feitas pelo “boca-a-boca” ou ouviram em 

algum momento na mídia de forma superficial.    

Outro aspecto que se soma aos já anteriormente abordados, no que se refere a 

identificação dos assédios, decorre, muitas vezes, da “tolerância” que parte da sociedade 

tem face às agressões contra a mulher, vista muitas vezes como algo natural.  

Compreendo que a dificuldade de acesso à informação, a priori, se configura 

como um dos limites para que as trabalhadoras se incorporem das questões que perpassam 

a problemática do assédio moral e do assédio sexual. Isto a meu ver se constitui num 

entrave advindo de uma terminologia relativamente nova, ainda difícil de ser compreendida. 

Além do que, falta uma política de conscientização, para que esses atos, aparentemente 

inofensivos, possam ser identificados e, consequentemente, punidos.  

É imprescindível e urgente que os (as) trabalhadores (as) se utilizem dessa 

importante ferramenta que é a informação, para todos os aspectos que perpassam o 

trabalho. No caso específico do assédio moral e do assédio sexual, identificá-lo significa a 

primeira forma de resistência, pois é a partir daí que o (a) trabalhador (a) poderá recolher 

provas capazes de se contrapor ao (a) assediador (a) ou acionar a justiça do trabalho a fim 

de ajuizar uma ação em busca de reparação do dano material e/ou moral.  

Entretanto, o comum nesses casos e também para as minhas interlocutoras é 

minimizá-los, colocá-los no caldo das relações ditas “normais” do trabalho, e quando é 

extrapolado o limite do “tolerável”, a maioria se cala, sofre por muito tempo, até não 

aguentar e pedir demissão. Isso não significa que elas irão denunciar como apontaram no 

decorrer do trabalho, pois se o fizerem serão perseguidas e, provavelmente não encontrarão 

mais oportunidades de trabalho na cidade. Ou seja, serão duplamente vitimizadas. 

 Em relação às formas mais comuns de assédio vivenciadas/presenciadas pelas 

interlocutoras no caso do assédio moral, estão: as violências verbais; as críticas em público; 

ser ignorada na frente dos outros e as trocas de turno de trabalho sem aviso prévio.  

No que diz respeito ao assédio sexual as cantadas e insinuações, que algumas 

vivenciaram de forma mais sutil, outras, no entanto, vivenciaram de forma mais explicita com 

gestos e por intermédio de envio de bilhetes com conotações sexuais. 

Mesmo com todas as dificuldades em caracterizar as violências sexistas 

vivenciadas no âmbito do trabalho como assédio moral ou assédio sexual, as interlocutoras 

foram unânimes em apontar que um espaço de trabalho permeado por esse tipo de 

violência interfere de modo negativo em suas vidas. As que vivenciaram o assédio narram, 
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do ponto de vista psicológico, transtornos diversos tais como: ansiedade, taquicardia, 

insônia, estresse e no âmbito físico, dores de cabeça, dores de estômago, insônia, etc.  

Nossa formação histórica e cultural demonstra as razões que ainda motivam 

homens a acreditarem ter poder sexual sobre as trabalhadoras. Os avanços legais são 

consideráveis, mas para que as propostas se efetivem, é necessário repensar a cultura 

machista e patriarcal para que as mulheres possam ter autonomia, pois somente dessa 

forma superaremos a “servidão sexual” a qual somos submetidas e conquistaremos o 

respeito que deve ser intrínseco a nossa dignidade.  

Acredito que tais mudanças só serão possíveis mediante a organização e luta 

autônoma das mulheres para fazer frente à mundialização neoliberal que impõe ao 

conjuntos dos trabalhadores, e de modo mais acentuado, às trabalhadoras,  situações de 

precariedade social crescentes, a exemplo do assédio sexual e moral.  
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