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RESUMO 
 
O presente artigo abordará alguns aspectos da imbricação 
entre a mundialização neoliberal e o assédio moral dirigido às 
mulheres na esfera do trabalho a partir das realidades 
brasileira e francesa. Enfocaremos as legislações dos dois 
países, a atuação do movimento feminista e do Estado frente a 
esta problemática, compreendendo que tal fenômeno faz parte 
da realidade do trabalho feminino no contexto capitalista, o qual 
precariza e acentua as desigualdades entre homens e 
mulheres.  
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ABSTRACT 

 
This article will address some aspects of the overlap between 
neoliberal globalization and sexual harassment directed to 
women in work sphere from Brazilian and French realities. We 
will focus at the laws from both countries, the role of the 
feminist movement and the State facing this issue, realizing that 
this phenomenon is part of the reality of women's labor in the 
capitalist context, which precarized and accentuates the 
inequalities between men and women. 
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01 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo versa sobre a relação entre a mundialização neoliberal e as 

violências sexuais praticadas às mulheres na esfera do trabalho nas realidades brasileira e 

francesa2, particularmente o assédio sexual.  

Cabe ressaltar que o assédio sexual se constitui numa das maiores 

problemáticas que atingem mulheres de todas as idades, classes e etnias, restringindo sua 

liberdade de ir e vir, de ocupar determinados espaços públicos, de escolher o que vestir.  No 

caso do assédio sexual no ambiente de trabalho, há o agravante de, na maioria das vezes, 

envolver não apenas a relação de opressão de gênero, mas também a opressão de classe e 

de raça.  

É importante destacar que desde o surgimento dos primeiros estudos sobre esta 

temática muito pouco foi pesquisado sobre o assunto, em especial, no campo das Ciências 

Sociais e, particularmente, no Serviço Social.  

A expressão assédio sexual foi criada nos anos 1970 por feministas 

estadunidenses da Universidade americana de Cornell, ao perceber a necessidade de criar 

uma palavra que sintetizasse a conduta de um superior hierárquico com conotação sexual, 

descrevendo-a como sexual harassment. Contudo, somente a partir dos anos 1980 tal 

problemática passa a ser objeto de reflexões e militância pelo movimento feminista. 

Abordaremos de forma sucinta 

 as legislações dos dois países, a atuação do movimento feminista e do Estado 

frente a esta problemática, compreendendo que tal fenômeno faz parte da realidade do 

trabalho feminino no contexto capitalista, o qual precariza e acentua as desigualdades entre 

homens e mulheres.  

 

02. APONTAMENTOS SOBRE ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MULHERES NO 
CONTEXTO DA MUNDIALIZAÇÃO NEOLIBERAL 

  

Discutiremos o assédio sexual como expressão de violência sexual contra 

mulheres na esfera do trabalho, situando-o no contexto da mundialização neoliberal a qual 

Falquet (2012, p.129) define: 

 

                                                           
2
Tal abordagem é fruto de nossa pesquisa de pós-doutorado no Centre d´Enseignement, de 

Documentation et de Recherches pour les Études Féministes - CEDREF na Universidade Paris VII 
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[...] como uma reorganização global do sistema de produção, distribuição e de 
consumo. Esta reorganização implica em particular um reordenamento do direito, 
que rege simultaneamente o capital e o trabalho e a divisão do trabalho segundo 
suas diferentes dimensões sexual, social e “racial”. Dito de outra forma: a 
mundialização neoliberal implica uma rearticulação das relações sociais de sexo, 
“raça” e classe

3
. [Tradução nossa] 

 

Esta fase da história do desenvolvimento do capitalismo, que teve início na 

década de 1970, com a adoção da receita neoliberal pelo Chile em 1973, pelos governos de 

Thatcher na Inglaterra em 1979 e Reagan nos Estados Unidos em 1980, dentre outros 

muitos países, que imprimem um modelo de Estado “máximo para o capital” e “mínimo para 

o social”.  

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar o projeto neoliberal. 

Tal fato deveu-se à dificuldade de soldar os distintos interesses das diversas frações do 

capital, até então presentes no Modelo de Substituição de Importações (MSI), bem como à 

intensa atividade política desenvolvida pelas classes trabalhadoras na década de 1980 

(FILGUEIRAS, 2006). 

A partir deste contexto, a vida cotidiana passa a ser permeada pela constante 

reprodução das formas de desigualdades, opressão e violação dos direitos, tendo em vista 

as promessas neoliberais de crescimento econômico e estabilização financeira dos países, 

principalmente os pobres, implicando num cruzamento das desigualdades de sexo, de 

classe e de “raça” expressa segundo (FALQUET, 2012, p.130), “[...] pela multiplicação de 

milionários e novos ricos de um lado e uma explosão da pobreza, da indigência e da 

miséria, de outro”4 [Tradução nossa]. 

Esta realidade assume particularidades e se agrava, quando as mulheres se 

inserem no mundo do trabalho5 sendo estas alvo da violência sexista, racista e classista6 em 

                                                           
3
 [...] comme une ré-organisation globale du système de production, de distribution et de 

consommation. Cette réorganisation implique en particulier un réordonnancement du droit, qui régit à 
la fois le capital et le travail, et de la division du travail selon ses différentes dimensions, sexuelle, 
sociale et « raciale ». Dit autrement: la mondialisation néolibérale implique une ré-articulation des 
rapports sociaux de sexe, « race » et classe. (FALQUET, 2012, p. 129). IN: Les mouvements 
sociaux dans la modialisation néolibérale: imbrication des rapports sociaux et classe des femmes 
(Amérique latine-Caraïbes-France). Habilitation à diriger des recherches – Université Paris 8. 
4
 “[...] par la multiplication des millionnaires et des nouveaux riches d’un côté et une explosion de la 

pauvreté, de l’indigence et de la misère, de l’autre”.  
5
 As trabalhadoras, apesar de seu maior grau de escolaridade, recebem salários mais baixos que os 

homens (28% a menos, segundo pesquisa de 2011 do IBGE), têm menores oportunidades de 
conseguir emprego (pesquisa do IPEA de 2009 revela que o índice de desemprego entre homens 
brancos é de 5,3%, enquanto de mulheres negras é de 12,3%) e são preteridas em relação a homens 
no momento das promoções. Além disso, são as maiores vítimas do assédio moral e sexual nas 
empresas. Na França em pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Francês de Opinião Pública- 
IFOP pela internet no período de 29/10/2013 a 07/11/2013 com uma amostra de 1054 mulheres de 
mais de 18 anos, retiradas de uma amostra nacional representativa de 2015 franceses de mais de 18 
anos residentes na França, constituído por um método de cotas por sexo, idade e categoria 
profissional, após uma estratificação por região e tamanho da aglomeração [Tradução nossa], 
constatou que as mulheres ainda ganham 27% menos do que os homens e somente 40º dos cargos 
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suas diferentes formas de dominação que se realiza historicamente em uma sociedade 

patriarcal-capitalista-racista trazendo sérias limitações a sua  liberdade.  

Neste sentido, as relações sociais de gênero, classe e de “raça”/etnia se constituem 

em elementos fundamentais para desvendarmos a exploração no mundo do trabalho, tendo 

em vista que são relações consubstanciais7, o que não implica em adição, superposição ou 

intersecção (FALQUET, 2008), especialmente para pensarmos o trabalho das mulheres, que 

se constitui em “travail dévalorisé”8 que se refere às condições de precarização do trabalho 

os quais as mulheres estão submetidas, incluído aí o assédio sexual. Segundo (LOUIS, 

2000, p.5) as desvantagens do processo de assalariamento feminino faziam com que “os 

direitos de uso dos corpos das mulheres, compreendendo a sua dimensão sexual, fossem 

perpetuados no seio da relação salarial”.  

No Brasil, as mulheres ainda possuem empregos mais subalternos do que os 

homens concentrando-se no setor terciário da economia, geralmente na prestação de 

serviços, e assumem alguns dos empregos de mais baixo prestígio e remuneração, como: 

empregadas domésticas, balconistas, vendedoras ou comerciantes por conta própria, 

costureiras e professoras do ensino fundamental. 

Valer salientar que na última década ocorreram algumas mudanças importantes 

no estatuto social das mulheres a exemplo de um maior nível de escolaridade, aumento 

expressivo da participação na força de trabalho, queda da taxa de natalidade e maior 

independência econômica, mudanças estas que configuram este novo quadro. Contudo, 

ainda permanecem muitas disparidades; principalmente, no que se refere à dialética 

produção-reprodução como elementos definidores do lugar por elas ocupado na sociedade. 

 Partimos, então, do pressuposto de que os estudos que fundamentam suas 

análises na imbricação entre a divisão sexual do trabalho9 e as relações sociais de sexo10 

                                                                                                                                                                                     
de chefia são ocupados por mulheres apesar da maior escolaridade. (INSTITUTO DE SONDAGEM 
DE OPINÕES E ESTUDOS SOBRE O MERCADO DE TRABALHO NA FRANÇA E NA EUROPA). 
6
 Violência praticada às mulheres em virtude de sua condição de gênero, a qual atinge com maior 

incidência as que ocupam baixo status social profissional e em sua maioria são “racializadas”, 
entendendo “raça” para além do marcador social da pele. Segundo  Falquet (2008, p. 123), o conceito 
de raça “[...] reagrupa as relações de poder relacionadas à “cor e à etnicidade, mas também à 
nacionalidade e ao status legal”. A autora sublinha o termo “raça” entre aspas, para afirmar o caráter 
eminentemente social, artificial e compósito. 
7
 A categoria “consubstancialité” (consubstancialidade) foi elaborada por Danièle Kergoat (2008) para 

definir o entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto de relações sociais de sexo, “raça” e 
classe, cada uma imprimindo sua marca nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se de 
maneira recíproca. Essas relações interagem e estruturam a totalidade do campo social e podem, 
inclusive, entrar em contradição entre si. 
8
 Trabalho desvalorizado - Conceito utilizado por FALQUET (2012, p.163). 

9
 Segundo (KERGOAT, p.67, 2009): “[...] é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais de sexo, essa forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por 
características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 
reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social 
agregado [...]”. 
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nos auxiliam na compreensão das regras institucionais, ou socialmente estabelecidas, as 

quais proporcionam acessos desiguais ao poder e aos recursos por parte das mulheres 

nessa esfera específica. A divisão sexual do trabalho possui dois princípios, a saber: o da 

separação, pois existem trabalhos de homens e outros de mulheres e o da hierarquização, 

visto que o trabalho masculino é mais valorizado do que o feminino (KERGOAT, 2009). Tal 

compreensão é fundamental para desvelar o processo de acumulação capitalista, em 

particular a precarização do trabalho feminino levando-se em consideração as relações 

patriarcais de gênero.  

O assédio sexual contra mulheres no trabalho precisa ser entendido como uma 

forma de discriminação no emprego, que viola o direito das trabalhadoras à segurança no 

trabalho e igualdade de oportunidades se constituindo em mais uma expressão da 

precarização do trabalho feminino caracterizando-se pela exposição das trabalhadoras a 

situações humilhantes, constrangedoras e prolongadas durante a jornada de trabalho 

relativa ao exercício de suas funções. Por sua vez, as mulheres são as mais vitimizadas11, 

se configurando como uma forma específica de relações desiguais entre os gêneros no 

espaço de trabalho, além de trazer graves repercussões à saúde física e mental das vítimas. 

 Tais violências se dão tanto no âmbito das relações hierarquicamente 

superiores (assédio vertical), como no das relações sem hierarquia superior, podendo 

ocorrer entre colegas do mesmo nível hierárquico (assédio horizontal). Contudo, a tendência 

é a prevalência nas relações onde está presente alguma forma de hierarquia, seja ela de 

gênero ou de função no interior das empresas. 

A relevância deste fenômeno pode ser constatada a partir de dados de 

pesquisas realizadas na França e no Brasil, sendo que nesse último as investigações sobre 

assédio sexual ainda são em número reduzido. 

Na França os dados sobre assédio sexual datam de 1991 resultado de uma 

sondagem realizada pela Secretaria de Estado encarregado dos Direitos das Mulheres e em 

                                                                                                                                                                                     
10

 Compreendemos tal categoria de acordo com o pensamento das teóricas feministas materialistas 
francófonas (FALQUET, KERGOAT) as quais vinculam-na à ideia de divisão sexual do trabalho e 
relações de classes, evidenciando a existência de relações entre homens e mulheres, em especial, 
as relações de poder e dominação. Rompe com qualquer naturalismo no sentido de que as relações 
sociais de sexos, como o conjunto das relações sociais são passíveis de transformação. Vale aqui 
destacar que o termo relações sociais de sexo só existe na língua francesa e pode ser traduzido de 
duas maneiras: rapport social e relation social. Relation social refere-se às relações concretas que 
mantém os grupos e indivíduos; são relações interpessoais, cotidianas e “relativamente” fáceis de 
mudar, que podem ser observadas empiricamente. Já rapport social se refere a relações estruturais, 
impessoais e que apenas são modificadas por meio das lutas coletiva (KERGOAT, 2009). 
11

 Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) referente ao ano de 2006 estima-
se que, no Brasil, 52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas sexualmente. 
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2000 pela L’Enquête Nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF)12, realizada 

pelo Instituto de Demografia da Universidade Paris I.  

O Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP) realizou recentemente uma 

pesquisa intitulada – “Enquete sobre assédio sexual no Trabalho”, no período de 15 a 24 

janeiro de 2014, abrangendo uma amostra de 1005 pessoas, representativa da população 

francesa com mais de 18 anos de idade e uma sub-amostra de 306 mulheres ativas em 

idade de 18 a 64 anos. A referida enquete constatou que em 3 casos sobre 10, as mulheres 

vítimas de assédio sexual declararam estar em situação de emprego precário no momento 

dos fatos. A pesquisa constatou ainda que a maioria das vítimas exercia seu emprego em 

um ambiente predominantemente masculino (35%). Inversamente, 86% das mulheres que 

trabalhavam em um ambiente majoritariamente composto por mulheres nunca foram 

assediadas, o que demonstra claramente que o assédio se constitui em violência sexista. 

A partir destes dados observamos que na França, em 23 anos, a proporção de 

mulheres ativas vítimas de assédio sexual não diminuiu se compararmos aos dados 

coletados em 199113.  À época 19% se declararam vítimas de assédio sexual. Em (2014) 

foram 20%, ou seja, uma em cada cinco, 75% das mulheres ativas que foram vítimas de 

assédio sexual no trabalho, relataram submissão a gestos ou propostas de conotação 

sexual sem o seu consentimento.  

A referida pesquisa constatou ainda, que 20% das mulheres foram confrontadas 

com situação de assédio sexual no decorrer de sua vida profissional e igualmente (20%) dos 

franceses declararam conhecer ao menos uma pessoa que já tenha sofrido assédio sexual 

no ambiente laboral. Além dos gestos e propostas de conotação sexual, o ambiente de 

trabalho permeado por “piadas” ou “brincadeiras ofensivas” de caráter sexual, a chantagem 

sexual, além das mensagens de caráter pornográfico, foram as manifestações mais 

reportadas na pesquisa.  Com relação aos (as) agressores (as), os (as) mais identificados 

(as) pelas mulheres foram os (as) colegas, seguido do (a) empregador (a) ou superior (a) 

hierárquico (a), o que reforça nossa compreensão de que o assédio sexual às mulheres é 

uma violência sexista. 

No Brasil diferentemente da realidade francesa não existe nenhuma pesquisa 

governamental que retrate a realidade em nível nacional sobre o assédio sexual praticado 

às mulheres. As duas pesquisas existentes foram realizadas pela Fundação Perseu Abramo 

(FPA)14. Além do que, vale ressaltar que as mesmas não foram específicas sobre a 

temática, apesar de apresentarem dados sobre o assédio sexual contra mulheres no 

                                                           
12

 Enquete nacional sobre as violências dirigidas às mulheres [Tradução nossa]. 
13

 Pesquisa coordenada por Louis Harris da Secretaria de Direitos das Mulheres da França.  
14

Fundação privada criada em 1996 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
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ambiente de trabalho. Este fato demonstra o pouco interesse do governo brasileiro para com 

esta problemática.  

A primeira pesquisa foi realizada em 2001 e a mais recente em agosto de 2010 

por intermédio de parceria entre a FPA e o Serviço Social do Comércio (SESC) intitulada: 

“Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”. A mesma ouviu a opinião de 

2.365 mulheres e 1.181 homens, com mais de 15 anos de idade, de 25 unidades da 

federação, cobrindo as áreas urbanas e rurais de todas as macrorregiões do país. 

Comparativamente à pesquisa realizada em 2001 na qual o percentual de vítimas era de 

11%, na de 2010 cerca de 11% das mulheres afirmaram já haver sofrido assédio sexual, o 

que demonstra uma pequena redução. Contudo, acredita-se que o percentual de vítimas é 

bem maior e se aproxima da estimativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

segundo a qual 52% das trabalhadoras em todo o mundo já sofreram assédio sexual. 

Este tipo de violência engloba comportamentos como conversas indesejadas 

sobre sexo, anedotas ou expressões com conotações sexuais, contato físico não desejado, 

solicitação de favores sexuais, pressão para “encontros” e saídas, exibicionismo, 

voyeurismo, criação de um ambiente pornográfico, abuso sexual e violação, entre outros 

comportamentos.  

Por vezes vale ressaltar que é muito difícil que em uma sociedade sexista e no 

seio da própria justiça se reconheçam alguns destes comportamentos como sendo assédio 

sexual, tornando-o invisibilizado. 

 

02 UM CRIME NOVO PARA NOMEAR VELHAS PRÁTICAS  

 

Podemos afirmar que o assédio sexual contra mulheres no espaço laboral faz 

parte da dinâmica do trabalho na sociedade capitalista, que transforma as diferenças 

existentes entre homens e mulheres em desigualdades, imprimindo-as e acentuando-as 

nesta esfera. 

O assédio sexual nas relações de trabalho traz uma nova roupagem para uma 

antiga prática social: a discriminação das mulheres e de sua sexualidade. A cultura 

patriarcal é ainda mais aflorada nas relações de trabalho, pois além da exploração da mão-

de-obra feminina, pagando menores salários e possibilitando menos oportunidades de 

promoção, o empregador aproveita-se da condição na qual se encontra a empregada para 

imprimir poder e dominação sobre ela.  

O Brasil mesmo tardiamente aprovou a Lei nº. 10.224/01, introduzido no Código 

Penal Brasileiro de 1940 o delito de assédio sexual, no Capítulo dos Crimes contra a 

Liberdade Sexual, com a seguinte redação: 
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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. Pena: detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos” (CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - Art. 216- A). 

 

Em nível nacional existem dois tipos de assédio sexual: por intimidação e por 

chantagem. O assédio por intimidação surge com a importunação do sexo oposto, 

proveniente de incitações sexuais importunas, de uma solicitação sexual ou de outras 

manifestações da mesma índole, verbais ou físicas, que acarreta prejuízo a atuação laboral 

do indivíduo ou cria situação ofensiva ou abuso no ambiente de trabalho.  O assédio por 

chantagem refere-se à exigência feita por superior hierárquico a um subordinado, para que 

este se preste a atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios advindos da 

relação empregatícia. 

Outro aspecto importante no que se refere aos limites da lei brasileira é que ela 

restringe a conduta do assédio sexual ao sujeito que a pratica prevalecendo-se única e 

exclusivamente de cargo, emprego ou função, ou seja, qualquer ilegalidade na conduta do 

sujeito que assediar sexualmente alguém fora destas circunstâncias não é penalizado(a), 

uma vez que a lei é absolutamente omissa a este respeito. Cabe destacar, ainda, que no 

Brasil, a vítima é quem deve provar que foi assediada, ao contrário do que acontece na 

Europa. Isso pode ser uma das explicações do porquê ainda é pequeno o número de casos 

que chegam à Justiça.  

Ademais, a inclusão do assédio sexual no Código Penal Brasileiro parece não ter 

facilitado a punição dos(as) assediadores(as), pois a iniciativa da ação penal é privativa da 

vítima, ou seja, a vítima deverá contratar um(a) advogado(a) para que este(a) então inicie a 

ação penal, o que se constituiu em um obstáculo dada à condição de que pobreza da 

maioria dos(as) trabalhadores(as) que não dispõem muitas vezes, de recursos financeiros 

para pagar um(a) advogado(o) ou os custos do processo, acrescido ao fato do Estado não 

dispor de defensorias públicas à disposição das vítimas. Já na esfera trabalhista, a 

assediada tem direito à rescisão indireta de contrato15, tendo também o empregador 

responsabilidade objetiva e subsidiária em caso de indenização por dano moral por assédio 

cometido por seu preposto. 

                                                           
15

 É o ato do empregado(a) em dar por rescindido o contrato mantido com o seu empregador.Cabe 

essa iniciativa quando o empregador descumpre o acertado no contrato de trabalho, de forma 

significativa a prejudicar a continuidade da relação contratual. Tal mecanismo está previsto no artigo 

483 da Consolidação das Leis do Trabalho (Para maiores informações sobre o tema consultar o site: 

www.trabalhismoemdebate.com.br). 
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Vale ainda registrar que no Brasil a problemática do assédio sexual contra 

mulheres no espaço laboral não está na pauta da agenda política das lutas feministas pelo 

fim da violência contra a mulher. Tais lutas têm se direcionado às violências domésticas e 

familiares, ou seja, à violência conjugal, abarcadas atualmente pela Lei Maria da Penha, 

bem como, são poucas as produções teóricas feministas sobre este tema cuja problemática 

toma assento no debate da desigualdade entre homens e mulheres na esfera do trabalho, 

vinculando-se mais a uma pauta jurídico-legal dos sindicatos acerca da isonomia no 

trabalho. 

O primeiro estudo sobre assédio sexual praticado às mulheres no local de 

trabalho na França foi realizado entre 1985 e 1990 em resposta a uma solicitação conjunta 

do Ministério do Trabalho e do Departamento dos Direitos da Mulher16. Tal estudo concluiu 

que o assédio sexual predominava no setor privado; principalmente, nas empresas de 

pequeno porte. Mostrou, ainda, que as vítimas mais constantes eram as funcionárias; e os 

assediadores, seus superiores hierárquicos (homens). Antes da adoção da atual legislação 

sobre assédio sexual, acusar os(as) assediadores(as) era um ato especialmente delicado no 

plano jurídico, mesmo que condenações tenham sido pronunciadas. 

Ao fazermos uma breve análise comparativa entre a legislação brasileira e a 

francesa, que versa sobre o assédio sexual é importante destacar o fato de que na França, 

desde 2002, o assédio ser crime. Contudo, se detinha a uma definição legal mais restrita, 

considerando assédio apenas os casos de chantagem e abuso de autoridade, não 

reconhecendo as insinuações ou outros tipos de constrangimentos. 

Somente recentemente, em maio de 2012, o Conselho Constitucional Francês 

revogou esta lei, potencializada pela indagação que surgiu acerca da constitucionalidade da 

mesma, provocada por uma ação movida pelo ex-deputado Gérard Ducray que havia sido 

condenado em 2011 a três meses de prisão, por assédio sexual com pena de suspensão e 

5.000 euros de indenização. O acusado alegou diante do Conselho que o Código Penal não 

definia claramente o delito, dando margem a vários tipos de interpretação.  

Ressalte-se ainda, dois casos de grande repercussão na mídia francesa e 

mundial que aceleraram a aprovação da atual lei no país. Um que ocorreu em 17/07/2012 

quando a Ministra da Habitação Cécile Duflot foi à Assembleia Nacional apresentar 

resultados do trabalho do Ministério, parlamentares assobiaram por causa de seu vestido, 

conforme narra o Jornal Le Nouvel Observateur17. O outro fato refere-se a Strauss-Kahn ex-

                                                           
16

 CROMER S. Le harcélement sexuel en France. La levée d´un tabou. La Documentation 
française, Paris, 1995. 
17

 Edição publicada em 18/07/2012, sob o título: Duflot, la robe et les machos. Ver site: 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120718.OBS7495/duflot-la-robe-et-les-machos.html 

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120718.OBS7495/duflot-la-robe-et-les-machos.html
http://colunas.revistaepoca.globo.com/ofiltro/tag/dominique-strauss-kahn/
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diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), que em maio de 2011, foi preso sob 

a acusação de estuprar uma camareira do hotel Sofitel, em Nova York.  

A partir de então, o Conselho Constitucional analisou a questão e decidiu anular 

a Lei de 2002, baseando-se no princípio de que todos os crimes e delitos devem ser 

definidos em termos claros e precisos. Entretanto, após a revogação da Lei do assédio 

sexual, todos os processos por essa denúncia na França foram anulados até a adoção da 

nova lei que ocorreu somente em agosto de 2012. A adoção dessa medida causou 

indignação social, em especial dos movimentos feministas. Segundo afirmou Marilyn 

Baldeck delegada geral da Associação Europeia contra a Violência às mulheres no local de 

trabalho (AVFT)18 [Traduação nossa], citada pela Agência France em 04 de maio de 2012, 

tal medida: “É absolutamente catastrófica para todas as vítimas de assédio sexual que têm 

processos em curso”. Tal decisão foi aplicada a todos os processos não julgados 

definitivamente. Ou seja, enquanto não fosse adotada uma nova lei, as pessoas acusadas 

de assédio sexual não poderiam ser condenadas pelo delito, o que é inacietável.  

Dois meses depois, já no ano de 2012, o legislativo francês aprovou uma nova 

lei sobre o assédio sexual no país, propondo uma definição mais ampla de assédio, 

abrangendo maior número de situações.  

O novo texto define assédio sexual como: 

 

O feito de impor a uma pessoa, de maneira repetida, propostas ou atitudes de 
conotação sexual que ferem a dignidade pelo caráter degradante ou humilhante ou 
que criam uma situação intimidante, hostil ou ofensiva.  Além disso, o assédio 
também está definido como o ato, mesmo não repetido, de usar forte pressão, com o 
objetivo real ou aparente de obter uma ação de natureza sexual, seja esta para 
favorecer o próprio autor ou a terceiros (Art. 222-33- CÓDIGO PENAL FRANCÊS) – 
grifo nosso.  

 
 

O objetivo da atual lei francesa é endurecer as penas e encorajar as denúncias 

por parte dos(as) abusados(as). A pena pode chegar a dois anos de prisão e até 30 mil 

euros de multa. Em casos de agravantes, como vítima menor de 15 anos ou vulnerável, a 

pena passa a ser de 3 anos e 45 mil euros.  

A França adotou o conceito de assédio sexual por chantagem, considerando-o 

como uma forma de agressão sexual; porém, menos grave do que a violência sexual.  A 

legislação francesa define o assédio sexual, no art. 122- 46 do Código do Trabalho:  

 
Como o ato do empregador, de um superior hierárquico ou de outra pessoa que, 
abusando da autoridade que lhe conferem suas funções, dá ordens, exerce pressão 
de qualquer natureza sobre um empregado ou empregada, com o fim de obter 
favores de índole sexual, para si mesmo ou para uma terceira pessoa; como por 
exemplo, para um cliente da empresa [Tradução nossa]. 
 

                                                           
18

 Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. 
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 O referido Código prevê nulidade das despedidas ou sanções aplicadas contra 

alguém, que tenha sido vítima do assédio sexual e atribui às entidades sindicais e a outras 

associações autorizadas o poder de ajuizar ações na condição de representante da pessoa 

vítima do assédio sexual, desde que haja o assentimento desta última.  

Para além dos limites das leis francesas que versam sobre o assédio sexual no 

trabalho, é necessária a atuação do movimento feminista para o combate a este fenômeno 

para que as conquistas legais sejam de fato efetivadas. Neste sentido, é importante 

destacar a atuação de duas entidades feministas na França, as quais tivemos contato: a 

Associação Europeia contra as violência praticadas às mulheres no trabalho (AVFT)19  e o 

Coletivo de Luta antissexista contra o assédio sexual no ensino superior (CLASCHES)20 os 

quais tiveram atuação fundamental na aprovação da lei francesa sobre o assédio sexual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apenas a igualdade material entre homens e mulheres cessará quaisquer tipos 

de crença na superioridade ou submissão de um gênero ao outro, acabando com as 

diferenças tidas como naturais. É com o respeito à autonomia das mulheres sobre seus 

corpos e suas mentes que se afasta qualquer tipo de violência sexista. 

Tais mudanças somente serão possíveis por intermédio da organização e luta 

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

dos trabalhadores; e, de modo mais acentuado para este segmento situações de 

precariedade social crescentes.  

A inclusão do assédio sexual dentre os crimes previstos pelo Código Penal 

Brasileiro e Francês representa um avanço considerável na punição dos assediadores. 

Entretanto, a abrangência da prevenção da conduta torna-se reduzida ao restringir o 

assédio sexual apenas à prática laboral. 

É importante compreender que sob a égide do capitalismo, para além dos 

avanços legais há um grande abismo entre as conquistas jurídicas e sua efetivação prática 

em nível da realidade dos sujeitos, acrescido ao fato de que as instituições jurídicas são 

                                                           
19

 Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail.  Entidade feminista 
criada em 1985, que tem como campo de ação e de reflexão a luta contra todas as formas de 
violência, no entanto seu principal foco são as denúncias das discriminações sexistas e as violências 
sexistas e sexuais no trabalho.  
20

Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement sexuel dansl’Enseignement Supérieur.
 

entidade feminista criada em 2002 tem por objetivo alertar os atores políticos e administrativos sobre 
o silêncio que permeia os atos de assédio sexual e as agressões sexuais nos estabelecimentos 
públicos e privados de ensino superior e/ou de pesquisa no que concerne às pessoas assalariadas, 
bem como os(as) estudantes.  
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refratárias à ideologia classista, racista e patriarcal, aliada ao sucateamento das políticas 

públicas.  

O enfrentamento a essas violações pressupõe um movimento ampliado de 

contestação das condições de barbarização da vida humana impostas pelo capitalismo. Ao 

mesmo tempo em que as mulheres sofrem as nefastas consequências do sistema patriarcal-

racista construídos e legitimados historicamente, este movimento, organizado coletivamente, 

pode realizar um caminho oposto de enfrentamento a tal situação e desconstruir e 

transformar as práticas sexistas. 

Acreditamos que os estudos e pesquisas sobre assédio sexual contra mulheres 

na esfera do trabalho são fundamentais para a sociedade na contemporaneidade, pois 

podem tornar-se um significativo instrumento de subsídio aos debates, a atuação do 

movimento feminista frente a esta problemática, acesso à informações e à revisão de 

atitudes e valores que impedem as mulheres de vivenciarem uma vida em igualdades de 

condições com os homens no mundo do trabalho, além de orientarem governos na 

formulação de políticas públicas para prevenção e enfrentamento a este fenômeno, 

possibilitando as próprias mulheres que a vivenciam, reconheceram os abusos sofridos e 

nomeá-los para torná-los visíveis, mediante denúncias e rompimento com tais situações.  
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