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Introdução 

 

 

O seguinte artigo tem como tema o protagonismo do assédio no cenário social, em que 

primeiramente aborda o quesito da formação de ideia da objetificação da mulher, levando 

como consequências atuações de posse arbitrárias. Em seguida a introdução da intelecção do 

que é o assédio em si, e de como ela se denota, pois  a atuação é vigente em diversos lugares e 

de diversas maneiras. Sendo assim o trabalho objetivou visar e enfatizar o fato de que o 

assédio é crime e que não se deve existir a ideia de culpabilização da vítima, dessa forma vem 

a agregar conceitos que levam a perceber se o assédio existe em determinadas situações, e a 

forma como a mulher pode reagir com essa afronta.  

Com abordagem de uma metodologia qualitativa, o artigo pressupõe a compreensão de um 

grupo social, em específico as mulheres, se torna pontual porque o assédio no cenário social 

vem a abranger muito mais que apenas as mulheres, no entanto o trabalho vem a direcionar 

sua linha de pesquisa para um grupo em especializo. Como resultado do artigo, enaltecer a 

voz que a mulher tem para lidar com a impertinência dessa temática, em que abrange muito 

mais que uma simples atuação de machismo, mas sim, a forma em que essa pertinência afeta 

vitima, a qual não se deve ocultar ou silenciar perante o acontecimento. 

 

 

Desenvolvimento 

 

Abordando a expectativa do assédio em diversas vertentes,  é visto que a pertinência desse 

assunto é real. Podendo definir o assédio como “Ato ou afeto de assediar. Comportamento 
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desagradável ou incômodo a que alguém é sujeito repetidamente” (AURÉLIO, Dicionário 

do,2017), vê - se que o assédio não é algo que ocorre com o consentimento daquele que sofre, 

é algo forçado a qual sucede em diversos âmbitos e formas, desde como em espaços urbanos, 

trabalho e na própria residência, enfatizando que do mesmo modo que o ato perpetua em 

diversas locações, ele pode se apresentar de jeitos diferenciados como de formas abusivas 

fisicamente ou de modo moral.  

Levando para a especificação do assédio moral e físico, pode-se apropriar da ideia em que 

os dois confrontam diretamente com o lado psíquico da mulher em si, a qual um se 

personifica com o ato do toque na pessoa, com a vigência de forçar o indivíduo a fazer algo, 

como uma relação sexual forçada. A moral podendo ser considerado uma abordagem por 

algumas vezes mais grosseiras, como insinuações em ambiente de trabalho e além de assédios 

nas ruas de forma oral, a qual muitos, até mesmo machistas, abordam a mulher com palavras 

de baixo calão diminuindo a própria com a concepção da mulher como objeto de sua posse. A 

persistência do assédio real implica afetando a vida de modo pessoal e de uma maneira até 

mesmo mais ampla, por afetar sua relação social em si. 

O surgimento dessa definição do ato em torno de assédio, veio por uma percepção 

histórica, a qual tratando em suma da mulher como objeto. A objetificação se trata da 

utilização de algo como objeto, nesse aspecto viabiliza a utilização da mulher como objeto das 

diversas formas, entretanto com as mulheres ao se referir dessa demarcação se alega no 

quesito da utilização do corpo. Atividades práticas diárias são fáceis de serem viabilizadas, 

como propagandas de cerveja, a qual fazem a utilização do corpo como atrativo da sua 

campanha publicitária. Não só nos aspectos atuais com as campanhas, mas assim como a 

construção da ideia patriarcal ao longo dos anos, fez com que a abstração da mulher como 

submissa ao homem, fosse consolidada, pois “A sociedade do início do século XXI entendia o 

homem como provedor e a mulher como dependente dele” (LIMA, 2016), dessa forma pode-

se assentar uma configuração que é utilizada até os dias atuais, entretanto se contradizendo no 

século XXI por questionar a atuação da mulher, pois a construção dessa ideia não condiz com 

a realidade, por fatores como a mulher ter a mesma capacidade de um bom desenvolvimento 

no âmbito trabalhista tão quanto o homem, visto que sexo ou gênero não determina a 

capacidade de pensar de alguém.  

A conquista para desmistificar esse fato é uma batalha constante, a exemplo das primeiras 

mulheres que atuaram diretamente com o trabalho fora de casa, foi perante o período da II 

Guerra Mundial, a qual por necessidade acabaram tendo que no mercado de trabalho, 
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consequentemente, foi uma das primeiras formas de empoderamento feminino no mundo, 

pelo fato de proporcionar, de certo modo, uma independência financeira, que mesmo com a 

atuação obtendo retorno de remuneração inferior, já se tornara a partir daquele instante um 

inicio promissor. 

Sua prática algumas vezes se torna velada em pequenos atos, ou até mesmo velada pela 

própria vitima. Quando se fala da sonegação de alguns tipos de insinuações e perseguições, é 

quando as próprias mulheres chegam a um ponto de intimidação tão constante e rotineiro que 

gera a percepção de se considerar determinadas atitudes como algo comum, ao sinal de não 

reconhecer o que assédio ou não, sem identificar os atos como os assobios em ruas e os 

famosos ‘elogios’ a qual claramente insinua a ideia de objetificação feminina.  

A intimidação gerada pelo assédio em meios públicos, além de causar a repressão social 

da mulher, traz também a perda de seu próprio individualismo. Andar em ruas sozinhas na 

calada da noite se torna um risco de sofrer algum tipo de abuso ou assédio, andar em um 

ônibus pode gerar uma invasão enorme a privacidade do seu corpo, causada muitas vezes pela 

falta de respeito, que em sua grande maioria vem dos homens, a qual se sentem com o direito 

de posse do corpo da mulher. Retratando que existe a necessidade de suprir os desejos sexuais 

que o próprio possui, excluindo o fato que o consenso em tudo deve existir. Um dos casos que 

impactaram a sociedade foi de um homem que em um ônibus ejaculou no pescoço de uma 

mulher: 

 

De acordo com testemunhas, a jovem estava sentada quando o homem 
tirou o pênis para fora e ejaculou no pescoço da vítima. O motorista 
mandou então que os demais passageiros descessem e manteve o 
agressor no interior do veículo até a chegada da polícia, enquanto a 
jovem recebia suporte de mulheres que estavam no local. (BAND, 
Noticias, 2017) 
 

A Justiça de São Paulo soltou o homem preso em flagrante na última 
terça-feira (29), após ejacular em uma passageira dentro de um ônibus 
na avenida Paulista. Diego Ferreira de Novais, que já tinha cinco 
passagens na polícia por estupro, agora vai responder em liberdade 
por “importunar alguém em público”, de acordo com o artigo 61 a Lei 
das Contravenções Penais, descrito na sentença do juiz. (PAGOSO, 
Lais, 2017) 
 

 
 Diante do exposto, se vê que o crime pode ocorrer em todos os âmbitos, o que é 

uma infeliz realidade de sublimação do assédio, as vítimas podem ser abordadas das 

mais diversas maneiras, causando consequências marcantes. A vítima em questão do 
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incidente do meio de transporte público (ônibus) afirmou ter ficado em estado de 

choque e sem reação diante de tamanha atrocidade. Acolher a vitima e propôr medidas 

protecionistas são válidas, pois após um ato de tal tipo o psicológico se encontra afetado 

podendo causar medos e traumas, como o pânico de sair de casa e pegar um ônibus. A 

lembrança referente ao ocorrido sempre irá retorna. Grupos de apoios são importantes 

para o amedrontamento não tomar conta da mulher, uma vez que “Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).  

Remediando que o assediador em questão foi preso em flagrante, ocorreu que 

em menos de 24hr o rapaz foi solto, vale-se ressaltar que o próprio já continha 

antecedente criminal na polícia com denúncias do mesmo porte, referente a abusos. Esse 

tipo de situação indaga uma parcela da sociedade, por tamanha desumanidade, pois o 

assédio é crime. A seguir uma tabela representando três leis inclusas na LEI N° 12.015, 

TÍTULO VI – DOS CRIMES CONTRA ADIGNIDADE SEXUAL, CAPITULO I – 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.  

 

                           

         Estupro 

     

  Art.213.  

 
Constranger alguém, 
mediante violência ou 
grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro 
ato libidinoso 

 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 
(dez) anos.  
§ 1o  Se da conduta resulta lesão 
corporal de natureza grave ou 
se a vítima é menor de 18 
(dezoito) ou maior de 14 
(catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 
(doze) anos.  
§ 2o  Se da conduta resulta 
morte:  
Pena - reclusão, de 12 
(doze) a 30 (trinta) anos. 
 

 
Violação Sexual  
Mediante Fraude 

 
 Art.215.  

 
Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato 
libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro 
meio que impeça ou 
dificulte a livre 
manifestação de vontade 
da vítima 
 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 
(seis) anos. Parágrafo único.  Se 
o crime é cometido com o fim 
de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa. 
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    Assédio sexual 

 

Art.216-A 

 
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 

Fonte: PLANALTO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009. 

 
Uma pergunta relevante seria: qual o motivo para o parecer dessa prática? Além 

do questionamento em que o homem recria a imagem da mulher como objeto a qual é 

de sua posse, por motivos já esclarecidos acima, fatores de culpabilização da vítima são 

constatados, como o fato de andar sozinha ou até mesmo o fato de usar um short. As 

respostas para essas indagações são tamanhas, pois os motivos citados anteriormente 

não condizem com a ação gerada, o debate sobre o assunto vem a afirmar quesitos 

como: o assédio moral é o principal motivo para doença mental. Alguns casos se tratam 

de pessoas que tem algum déficit, entretanto não se pode generalizar o fato, pois em 

contra partida não são todos que convêm a esse diagnóstico. Ocorridos como andar na 

rua, escutar buzinadas e gritos como “gostosa”, “ô lá em casa” e “delicia” podem ser 

realizados por qualquer um, logo se todos os casos fossem tratados como uma doença 

do assediante, estaríamos em meio de um surto em massa ou epidemia? A justificativa 

não gira em torno desse fato e muito menos culpabilizar a vítima pelo seu modo de 

vestir. 

A atuação do Estado nesses casos se revigora por meio de leis, atribuídas acima, 

e em sua prática, pela atuação por intermédio da Delegacia da Mulher, em virtude a isso 

se torna importante salientar os meios de atuação que intervêm nessas situações. É 

aconselhado que assim que a prática ocorra no caso do flagrante em si, a mulher vá à 

delegacia mais próxima para fazer um registro sobre o fato,  reforçando que ao 

pressupor que a vítima não queira relatar o ocorrido imediatamente por motivos de 

medo ou trauma, perante a lei ela tem até seis meses para fazer a denúncia. Uma 

advertência importante que interfere também na escolha da vítima em denunciar ou não 

é o fato do assediador ficar no mesmo ambiente que a mulher, pelo fato da intimidação, 

no caso esse procedimento não ocorre, a vítima fica em ambiente separado do 
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assediador. Para a denúncia não é necessário levar uma testemunha, até porque de 

acordo com as queixas, o fato ocorre em locais reservados como em residência. Os 

números são alertantes, em uma das pesquisas recentes realizada no Brasil foi conferido 

dados que elevam a preocupação sobre a situação. 

 

Pesquisa divulgada pela organização internacional de combate à 
pobreza ActionAid mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas 
já sofreram assédio em público em suas cidades. No Brasil, foram 
pesquisadas 503 mulheres de todas as regiões do país, numa 
amostragem que acompanhou o perfil da população brasileira 
feminina apontado pelo Censo. Todas as estudantes afirmaram que já 
foram assediadas em suas cidades. Em relação às formas de assédio 
sofridas em público pelas brasileiras, o assobio é o mais comum 
(77%), seguido por olhares insistentes (74%), comentários de cunho 
sexual (57%) e xingamentos (39%). Metade das mulheres 
entrevistadas no Brasil disse que já foram seguidas nas ruas, 44% 
tiveram seus corpos tocados, 37% disseram que homens se exibiram 
para elas, e 8% foram estupradas. No levantamento, as mulheres 
também foram questionadas sobre em quais situações elas sentiram 
mais medo de serem assediadas. 70% responderam que ao andar pelas 
ruas; 69%, ao sair ou chegar em casa depois que escurece; e 68% no 
transporte público. A região Centro-Oeste é onde as mulheres mais 
sofrem assédio nas ruas, com 92% de incidência. Em seguida, vêm 
Norte (88%), Nordeste e Sudeste (86%), e Sul (85%). A violência e o 
assédio nos espaços públicos impedem as mulheres de quebrarem os 
ciclos de pobreza em que vivem, limitando seu acesso ao estudo e ao 
trabalho. Essa situação fica clara pelo alto índice de assédio entre as 
estudantes, 100%. (ACTIONAID, 2016) 

 Pelo fato da testemunha já se sentir oprimida e reclusa, a própria delegacia tenta 

deixar o ambiente mais confortável e agradável para a vítima, porém sabe-se que em 

algumas delegacias existe a opressão e presença do machismo em alguns profissionais, 

levando a questão de induzir a vítima a assumir a culpa com o intuito de naturalizar a 

violência, transmitindo insegurança o que causa a desistência de algumas denúncias. É 

válido enfatizar que além desses motivos como a intimidação, ainda existe a ineficácia 

das leis, pois o que pode ocorrer em grande maioria é que os assediadores não recebem 

a devida punição, principalmente para aqueles considerados "pequenos atos" como a 

ejaculação em uma mulher, entretanto deve-se receber a mesma linha de punição pois 

como a própria lei afirma, atitudes que impeçam ou dificultem qualquer atuação da 

vítima já pode se enquadrar como um delito. Vale relevar que a Delegacia da Mulher 

não atua apenas em caso de assédio mas também com procedimentos como o da Lei 

Maria da Penha. 
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O que vem a ser de importante intermédio na sociedade são os meios inerentes à 

mídia. Os meios de veículos digitais podem estimular ou não o abuso, em algumas 

telenovelas, por exemplo, tentam mostrar o lado da mulher, para erradicar o assédio. 

Um bom uso dos meios de comunicação seria o Think Olga, a qual tentar formar um 

círculo de conversas virtuais a que as mulheres se ajudam, se apoiam e expõem suas 

vivências em diversas situações. A partir daí, o apoio em conjunto faz com que ajude a 

superar traumas e tirar dúvidas, até mesmo como fazer uma denúncia ou identificar o 

assédio. Esses meios são de certa forma os mais acessíveis e os que têm capacidade de 

maior alcance no sodalício, por isso a importância de ser bem utilizado é notável. 

 

Conclusão 

 

 O artigo em sua totalidade abordou uma sistematização em torno da 

metodológica qualitativa, a qual trouxe perspectivas oriundas da formação da mulher no 

cenário social, uma desmistificação foi atuada pelo fato de que a formação inicial de 

objetificação ter sido realizada no século passado. Logo ao desenvolver o trabalho, foi 

exposto que os índices, pesquisas, relatos e denúncias que são extremamente 

preocupantes, os relatos do medo de sair de casa são questionados, pois não se é 

admissível existir o medo como sair de casa ou de usar determinadas roupas, o livre 

arbítrio deve existir. A total ideia de posse do corpo da mulher para o homem é 

agudamente contestável, causando inquietação não só das mulheres, mas também dos 

homens, pois a grande maioria tem o pensamento da objetificação da mulher, entretanto 

já existe uma quantidade considerável que retrai esse pensamento que pode ser 

considerado até mesmo primata, e que dessa forma atuam em conjuntura para cessar 

esse crime.  

 A participação do privado e público deve existir na intervenção dessa 

impertinência, pois além da existência do assédio nas ruas foi visto que existe o assédio 

em outros meios, como trabalho e transportes públicos, logo, viabilizar na contribuição 

do combate se torna instigante para não ser uma luta solitária da parcela feminina. O 

apoio sucedido pelas delegacias direcionadas para tratar desses ocorridos é importante 

para efetivar as leis, mesmo que por algumas vezes a real conduta seja não realizada no 

quesito de cumprimento das leis, já se mostra um interesse público sobre essa temática 

crucial. 
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 A relevância como contribuição acadêmica e social que o artigo incita é o 

questionamento de como está a situação da mulher na sociedade, muitas vezes 

oprimidas, declinadas e culpabilizadas por atos que não se deve obter a real culpa, e não 

se tratando de pequenas atitudes e sim de ações que deixam marcas por toda uma vida, 

pois ser assediada, ou seja, ser usada para algo pejorativo e de prazer sem ter o 

consentimento é hórrido, e achar que isso é correto também se encaixa em padrões 

bárbaros. A mudança dessa forma de pensar deve ser pertinente, em razão que não só as 

mulheres em especifico, mas ninguém deve passar por essa situação. Da mesma forma 

que o artigo funciona como um alarmante da atual situação, sua funcionalidade ocorre 

no mostrar que esses fatos são crimes e que existem meios de tentar lidar com o após, 

como denunciar e dialogar com outras mulheres que passaram pelas mesmas situações, 

a exemplo dos grupos de apoio.  

 Finalizo apoiando todas as mulheres a lutarem por seus direitos e que não se 

sintam oprimidas diante desse fato, é visto o quanto é difícil ser mulher no Brasil, 

entretanto são se pode calar-se, não se pode ter medo que ninguém acredite no que 

passou, não sinta vergonha pois você que é a vitima e não se culpe. Em caso de assédio 

seja ela em qualquer das suas vertentes, denuncie, ligue 190 para ser acompanhada até a 

delegacia mais próxima ou lhe encaminhe para uma. 
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