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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O debate sobre o assédio sexual no trabalho se faz urgente pela necessidade de enfrentar as

formas de opressão no sistema capitalista. O padrão cultural brasileiro ainda está muito

enraizado na relação patriarcal, em que se coloca a figura masculina como o ser central e

superior nas relações sociais e de trabalho, e como autoridade familiar que subordina

mulheres e crianças. Situação esta que acaba por legitimar, ou entender como natural,

comportamentos sexuais abusivos contra mulheres. Neste artigo, o assédio sexual no trabalho

é tratado como questão de gênero. Ele é fruto da análise qualitativa que considera o

levantamento de dados e a revisão de literatura sobre assédio sexual no trabalho, tendo por

objetivo, investigar suas formas de ação, os tipos de assédio, reação das vítimas, legislação

brasileira, formas de prevenção e combate na ação sindical. Por meio das análises marxistas

sobre divisão sexual do trabalho no capitalismo e na atualidade brasileira, são apresentadas



contribuições críticas à desigualdade de gênero, tendo em vista que a igualdade substantiva

entre homens e mulheres é um desafio para a construção da emancipação humana, na

perspectiva da edificação de uma sociedade socialista. Por fim, entende-se como necessário

buscar formas de enfrentamento e apoio às vítimas, tomando como referência a experiência

do Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural de Minas Gerais (SINTER-MG), de modo

que as mesmas consigam sair do silêncio, o que deve ser feito a partir da implicação das

instituições neste processo, quebrando assim o ciclo da impunidade e violência sexista.

Palavras-chave: assédio sexual; trabalho; gênero; ação sindical; capitalismo.

Introdução

O presente artigo é fruto da análise qualitativa que considera o levantamento de

dados e a revisão de literatura sobre assédio sexual no trabalho, e tem por objetivo investigar

suas formas de ação, os tipos de assédio, reação das vítimas, legislação brasileira, formas de

prevenção e combate na ação sindical. A partir daí, pretende-se também problematizar as

formas de enfrentamento ao assédio sexual no trabalho, a partir da ação sindical das

trabalhadoras e dos trabalhadores organizados pelo Sindicato dos Trabalhadores em

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (SINTER-MG).

Por meio de uma breve contextualização histórica sobre os papéis sociais

desempenhados por homens e mulheres, percebe-se a esfera privada como marcação do lugar

feminino e a esfera social como do masculino. Constata-se que a mulher ocupou por séculos

um lugar invisível na sociedade, com cerceamento de sua liberdade de ação e expressão,

concepção perpetrada por uma educação machista, regida pelo patriarcado1, fruto do sistema

capitalista, que tem por intenção a demarcação de poder. Entretanto, a “história a contrapelo”

* Registramos nosso agradecimento à amiga e colega de mestrado, Andrea Ewerton, pela revisão teórico-

metodológica ao artigo, a qual, no entanto, está isenta de qualquer falha ou equívoco conceitual que este

apresente, nesta empreitada.
1 O patriarcado é um termo que designa uma formação social em que os homens detêm o poder. Nesta

perspectiva, a dominação masculina é um instrumento de opressão das mulheres e que no contexto da sociedade

capitalista se aprofunda, pois vai além dos aspectos da tradição religiosa, assumindo configurações e lógicas

opressoras em todas as dimensões sociais, principalmente nas relações de trabalho e na apropriação das riquezas

produzidas socialmente. Para maior aprofundamento sobre o surgimento e aprofundamento do patriarcado, Cf.: o

que é patriarcado? Disponível em: <https://medium.com/qg-feminista/teorias-do-patriarcado-7314938c59b>

Acesso em 17/08/2018.



tem relevado narrativas de resistências individuais e coletivas das mulheres contra o lugar de

subalternidade e passividade no interior do sistema exploração capitalista e androcêntrica.

A inserção da mulher no mercado de trabalho se dá em decorrência do

desenvolvimento capitalista, marcada pela desigualdade entre os gêneros, sendo ela vítima de

discriminações, nas quais se destaca a violência do assédio sexual, legitimando a ideia do

feminino como objeto propriedade do masculino.

Apesar de a natureza desta violência não ser nova, somente a partir das últimas

décadas este assunto começou a ser debatido. A expressão “assédio sexual” foi usada pela

primeira vez por ativistas feministas norte-americanas, no final da década de 1970, que

buscavam nominar as agressões infringidas às mulheres por seus chefes.

Embora a definição atual de assédio sexual no trabalho considere que sua ocorrência

ataque a integridade de homens ou mulheres, as maiores vítimas deste tipo de crime são

mulheres, o que nos leva a inferir que esta prática social seja uma questão de gênero,

permeada pela cultura machista e patriarcal disseminada no inconsciente coletivo da

população há centenas de anos. Para consubstanciar essas análises, considera-se a

contribuição da literatura marxista, tendo em vista que a igualdade substantiva entre homens e

mulheres é um desafio para a construção da emancipação humana, na perspectiva da

edificação de uma sociedade socialista.

A discussão sobre o tema encontra resistência em vários setores, configurando-o

como um “tabu”, o qual deve ser desmistificado e colocado em evidência, passo fundamental

para que haja uma desconstrução de estereótipos sociais, que servem como instrumento de

intimidação às denúncias e deixam as mulheres em situação de vulnerabilidade, passíveis de

agravos na saúde física e psicológica.

Na lei 10.224/2001, o Código Penal, em seu artigo 216A, tipifica o assédio sexual no

local de trabalho como crime, quando realizado através de ato de natureza sexual, de forma

reiterada, praticado por pessoas hierarquicamente superiores, que usam sua posição para

conseguir favores sexuais. O assédio pode acontecer por meio de chantagem ou intimidação,

atentando contra a liberdade sexual das vítimas.

A legislação brasileira ainda traz lacunas em relação à inibição e combate ao assédio

sexual no trabalho, existindo várias críticas quanto ao texto legal por não contemplar

satisfatoriamente todas as formas de assédio. Há, entretanto, no ordenamento jurídico,

jurisprudências na esfera civil e trabalhista que corroboram consubstancialmente para a

tentativa de punir os agressores denunciados.



O assédio sexual é um ato de natureza perversa, que traz prejuízos às vítimas na

ordem profissional, social, e particular, causando danos à saúde física e psicológica, o que nos

faz concluir a necessidade urgente de se incentivar estratégias de prevenção, assim como

punição aos agressores, tendo como objetivo a eliminação deste tipo de violência nos locais

de trabalho.

Desta forma, o presente artigo abordará a participação da mulher no mercado de

trabalho. Conceitua-se o assédio sexual no trabalho, caracterizando sua relação com gênero,

destacando algumas das formas de assédio sexual contra as mulheres, situando-o como crime

e buscando analisar o silêncio das vítimas. Por fim, será relatada experiência do SINTER-MG

no enfrentamento, apresentando os principais achados da análise qualitativa dos dados

encontrados.

Participação da mulher no mercado de trabalho

As estruturas sociais que moldam nossa sociedade estão em constantes modificações,

e para um convívio coletivo equilibrado, os indivíduos assumem papeis sociais que

possibilitam a vida em sociedade. Ao longo da história, portanto, observa-se que homens e

mulheres assumem papeis diferentes. As relações sociais são estabelecidas entre a divisão do

setor reprodução, no sentido biológico, e no setor produção de riquezas, no sentido social e

econômico, sendo o primeiro dependente do segundo (SANTOS, 2015). Segundo Pereira;

Monteiro; Sabbat (2007), o papel social feminino, centrava-se na reprodução e cuidados com

a casa e filhos, ou seja, na esfera privada, enquanto que ao masculino cabia o papel social na

esfera econômica e pública. Percebe-se então uma clara divisão sexual do trabalho, que ainda

tinha como escopo a definição da mulher como um ser frágil, carente de proteção masculina, e

dependente do homem de forma social e econômica, o que vem a marcar sua posição

enquanto propriedade do masculino.

A partir da Revolução Industrial e o advento do Capitalismo, no século XIX,

percebe-se a ocorrência de mudanças da ordem social. A necessidade constante de aumento da

produção, para atender a um mercado cada vez maior, exigiu a entrada das mulheres no

sistema de produção. No entanto, essa participação ainda ocorre de forma precária. Segundo

Marx e Engels (2001), é desenvolvida uma consciência gregária da necessidade da

coletividade para a interação entre os indivíduos, estabelecendo-se a divisão do trabalho “que

outra coisa não era, primitivamente, senão a divisão do trabalho no ato sexual” (MARX e

ENGELS, 2001, p. 26). A divisão sexual do trabalho é entendida por Kergoat (2009) como

sendo um processo divisor ao se estabelecer funções ditas masculinas e outras femininas, e



também como hierarquizante, na medida em que se coloca maior valor no trabalho do homem

em detrimento da mulher.

A igualdade substantiva entre homens e mulheres é uma bandeira histórica nas lutas

sociais, cujo horizonte está na edificação de uma sociedade sem exploração de classes, e,

portanto, sem discriminação e violência de gênero. Nesse sentido, o assédio sexual é

compreendido como uma prática que reforça as desigualdades nas relações de sociais entre os

sexos dentro e fora do mundo do trabalho.

Num mundo do trabalho estruturalmente marcado por dissimetrias de direitos e

exclusão, as desigualdades de gênero reforçam a condição precária de inserção laboral das

trabalhadoras. Ao analisar-se a configuração atual das relações de sexo e da divisão sexual do

trabalho no Brasil, observa-se, conforme Teixeira (2017), que os avanços obtidos

recentemente na inserção ocupacional das mulheres não indicam mudança na estrutura do

mercado de trabalho, especialmente em relação às diferenças salariais e à inserção na

estrutura produtiva. Essa autora indica ainda, que a divisão sexual do trabalho e a dicotomia

entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo são elementos estruturantes das relações de

sexo e que fundamentam as desigualdades.

Araújo; Lombardi (2013), por outro lado, utilizando de informações extraídas da

PNAD/IBGE - Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio, entre os anos de 2001 a 2009,

analisam que a participação feminina em setores da informalidade é maior que a masculina,

assim como, o número de mulheres em serviços terceirizados, como autônomas ou de

prestação de serviços, cresce mais que o número de homens. Para as autoras, “a desigualdade

de gênero foi reforçada na medida em que, mesmo crescendo menos que o formal, o informal

absorveu mais mulheres do que homens” (ARAÚJO; LOMBARDI, 2013, p.473), o que

demonstra que as mulheres ainda possuem maior vulnerabilidade quanto à sua colocação no

setor laboral.

A divisão do trabalho marcada por papéis sociais transformou-se mais tarde em

divisão do trabalho intelectual e material, influenciando a dinâmica familiar ao reafirmar a

inferioridade da mulher e seu status de propriedade, frente à ordem social vigente, o que

demonstra ser o início da formação da cultura patriarcal e machista, fruto do Capitalismo.

Deste modo, estão estabelecidas as bases contemporâneas da discriminação de gênero em

relação às mulheres, pois segundo Marx e Engels (2001, p. 27), “encerra portanto a

propriedade, cuja primeira forma, o seu germe, reside na família onde a mulher e os filhos são

escravos do homem”.



Segundo Santos (2015, p. 35), “O feminino e masculino são concepções

historicamente construídas que moldam e marcam os corpos e relações sociais, compondo

uma rede de poder patriarcal em nossa sociedade”. As mulheres vêm alterando o seu papel

social e ganhando espaços no mercado de trabalho, no entanto não se observou modificação

significativa no papel social masculino. Sendo assim, o privado, os cuidados com o

doméstico, continuaram sob a responsabilidade feminina.  Conforme apontado por Pereira;

Monteiro; Sabbat:

Embora se tenha tido acesso à educação, trabalho assalariado, participação social e
política, como Janus, as mulheres têm uma face voltada para o lar e a outra para a
rua, num grande esforço de sobrevivência, num tempo de ruptura de um código
milenar. (PEREIRA; MONTEIRO; SABBAT, 2007, p. 436).

Ao se lançarem ao mercado de trabalho, algumas mulheres transferem parte do

serviço doméstico a outros trabalhadores, o que poderia ser em primeiro momento, entendido

como uma mudança real no seu papel social, visto que ela deixa de ser a protagonista nos

cuidados com a casa, mas esta mudança não se dá em termos de gênero, pois ao se analisar o

contingente de trabalhadores domésticos remunerados percebe-se que são, em sua maioria,

mulheres, ou seja, a esfera privada permanece como lugar do feminino.

[...] a existência destas trabalhadoras possibilita que a prestação, pelas mulheres, dos
serviços domésticos não seja interrompida e continue sobre os ombros femininos,
mesmo na ausência da mãe/esposa no lar. (PEREIRA, MONTEIRO, SABBAT,
2007, p. 437).

Embora a entrada da mulher no mercado de trabalho tenha se dado de forma precária,

isto não desqualifica a importância que tal fato histórico representa na busca feminina pela

emancipação das mulheres, pois foi através de muita luta que este espaço foi conquistado. É

uma mudança de costumes que põe em xeque a ordem social dominante. As mulheres, antes

excluídas das decisões sociais, econômicas e políticas, passam a reivindicar maior

participação decisória, direitos iguais, melhores salários, entre outros, haja vista serem partes

significativas no orçamento familiar. Sua presença e exigência por valorização não podem

mais ser ignoradas e devem ser entendidas como conquista inegociável/inalienável.

Por outro lado, apesar de a participação feminina no mercado de trabalho representar

uma evolução sócio-histórica inevitável, e ainda, carregar em si uma necessidade do sistema

capitalista, mudanças geralmente trazem incômodo, e a independência feminina mexe com

estruturas patriarcais há muitos séculos consolidadas, fazendo com que aconteçam

resistências, sejam de forma consciente ou não, a esta participação. A entrada do feminino no



mercado de trabalho, assumindo um lugar que antes não lhe pertencia, faz com que as

mulheres sejam expostas à discriminação sexista e de gênero, além de vários níveis de

violência, um dos quais citamos, o assédio sexual no trabalho, que acontece numa evidente

tentativa de manter a ordem social dominante baseada no capitalismo e no patriarcado.

Assédio Sexual

O termo “assédio sexual” (sexual harassment) foi usado pela primeira vez por

feministas norte-americanas da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, na década de

1970. O objetivo era buscar nominar condutas masculinas, de conotação sexual, contra

mulheres no ambiente de trabalho (ALEMANY, 2009, p. 26). Já na década de 80, a discussão

sobre o tema toma força a partir da introdução do conceito de assédio sexual, no campo

jurídico, como forma de discriminação sexual nas relações de trabalho, por Catharine

MacKinnon (MACKINNON, 1979 apud ALEMANY, 2009, p. 26). Ampliando o debate

principalmente em países europeus, que a partir de várias análises de seus parlamentares,

acabou por entender que o assédio sexual não ocorre exclusivamente contra mulheres,

podendo se encontrar também pessoas do sexo masculino como vítimas de tal agressão.

No Brasil, a discussão sobre o tema assédio sexual ainda é recente, embora sua

prática não seja algo novo. A história brasileira é coberta de situações de violência e opressão

contra mulheres, imbricadas no contexto sexual, principalmente ao se resgatar o passado

escravagista, no qual os senhores de escravos não eram donos somente da força de trabalho,

mas também do corpo de suas escravas, sentindo-se no direito de usá-las da forma que bem

lhes interessasse, sem considerar a possibilidade de qualquer forma de consentimento

(FREITAS, 2001). Mesmo que se afirme que os atos sexuais realizados com escravas não

poderiam ser considerados formas de assédio, visto a situação real de propriedade, é

impossível deixar de perceber a relação de poder existente no ato e o corpo feminino como

espaço de dominação do homem, pois segundo Freitas (2001), o assédio ocorre entre

desiguais, em que uma das partes sempre detém o poder de oprimir ou penalizar a outra.

Assédio Sexual e Gênero

A partir da década de 1980, o movimento feminista brasileiro buscou ampliar as

discussões sobre a participação da mulher nos diversos contextos sociais, e tentou dar maior

visibilidade ao feminino, incentivando a participação das mulheres nos diversos espaços

políticos. “Era necessário mais do que visibilizar a Mulher. Precisava-se entender o Sujeito

Mulher, a Identidade Feminina, desvendando as relações do cotidiano”. (GUEDES, 1995,

p.7). Entretanto, mesmo as mulheres se inserindo nos espaços políticos, no mercado de



trabalho, investigando e evidenciando a importância do feminino na sociedade, a concepção

da mulher como figura de domínio do masculino, ainda persiste.

Resgatar o ser mulher foi importante para os diferentes movimentos, mas não
significou mudanças nas relações sociais expressas nas práticas cotidianas, nas
práticas institucionais. Proliferaram estudos sobre a Mulher, mas o diálogo e o
estatuto da cientificidade continuavam a corroer as tentativas feitas por
estudiosas/acadêmicas/feministas (GUEDES, 1995, p.8).

Na intenção de debater a história feminina além da questão sexual, o movimento

feminista apropriou-se da expressão “gênero”, buscando uma compreensão mais ampla da

relação e organização social entre os sexos, que viesse a dar visibilidade à mulher em todas as

especificidades sociais e não somente na diferença sexual, conforme Scott (1995) o “termo

‘gênero’, além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado para sugerir que

qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que

um implica o estudo do outro.” Na concepção de Scott (1995), ao se falar de gênero, o

objetivo principal é considerar como ocorrem as interações sociais, reconhecendo as

diferenças sexuais entre os sujeitos, evitando o estudo isolado da mulher e, também

compreender as relações de poder existentes nesta inter-relação.

Neste sentido, busca-se analisar o assédio sexual no local de trabalho dentro da

perspectiva de gênero. Numa definição contemporânea, amparada legalmente, sabe-se que o

assédio sexual no local de trabalho pode ser cometido tanto por homens quanto por mulheres,

contra pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo, entretanto, constata-se através da análise de

inúmeras pesquisas, que as mulheres são as maiores vítimas deste tipo de abuso. Assim sendo,

torna-se impossível discutir tal temática sem se levar em consideração a questão de gênero.

O padrão cultural brasileiro ainda está muito enraizado na relação patriarcal, em que

se coloca a figura masculina como o ser central e superior nas relações sociais. O homem

figura como autoridade familiar predominante sobre mulheres e crianças, situação que acaba

por legitimar, ou entender como natural, comportamentos sexuais abusivos por parte deles,

compreendidos em muitos casos como sendo da natureza do sexo masculino, pois se

estabeleceu culturalmente que, para afirmar sua masculinidade, os homens devem responder

sexualmente a estímulos recebidos, ou seja, entendem que se uma mulher veste-se de forma

sensual, têm por obrigação, que fazer comentários ou até mesmo tomar iniciativas de natureza

sexual, pelo simples fato de pertencerem ao gênero masculino. Geralmente tais concepções

acabam por minimizar violências contra mulheres, dificultando a criminalização e o combate

à conduta do agressor, expondo-as a situações de forte caráter humilhante. O assédio sexual



no trabalho, nesse sentido, deixa de ser entendido como crime e passa a ser tomado como

simples expressão de uma sexualidade masculina já “naturalizada” socialmente.

É preciso entender que o ato de assediar as mulheres em seu ambiente laboral,

aproveitando-se de um rótulo de fragilidade feminina, construído ao longo da história através

da educação religiosa ou patriarcal, implica em violência, precarização do trabalho,

discriminação de gênero, violação ao seu direito de liberdade e dignidade e, de acordo com

Koss et al (1994, apud DIAS, 2008), não se pode considerar que o assédio sexual tenha

relação com a sexualidade, é sim expressão sexista e viola a integridade feminina. Esta

divisão de forças entre os gêneros, sobrepondo à figura feminina todo um arcabouço histórico

de inferioridade perante o sexo masculino, prejudica sua emancipação, fazendo com que a

mulher permaneça no campo da vulnerabilidade.

Assédio sexual no ambiente de trabalho

No aspecto das diferenças de gênero, observa-se que as mulheres ainda enfrentam

vários obstáculos para seu acesso ao mercado de trabalho. As discriminações ainda são

latentes. As mulheres ocupam as funções de menos valoração social, sendo um número bem

ínfimo as que alcançam altos cargos administrativos. São penalizadas pelo fato de poderem

vir a se tornarem mães. A necessidade de se ausentarem do trabalho, devido a uma possível

gravidez pode interferir em processos de progressão na carreira, devido às licenças-

maternidade. Não bastasse isto, o simples fato de poderem engravidar faz com que muitas

vezes o empregador resista em lhes contratar, entendendo como prejuízo para sua empresa.

Além destas dificuldades já relatadas, observa-se também que geralmente as

mulheres: têm mais dificuldades em serem admitidas no emprego; em casos de crise no

ambiente de trabalho, são as primeiras a serem dispensadas; recebem menores salários,

mesmo ocupando as mesmas funções que homens, e com maior escolaridade; conciliam a

vida profissional com o cuidado da casa e com a educação dos filhos, assumindo dupla e/ou

tripla jornadas.

No ano de 2017, o Ministério Público do Trabalho elaborou uma cartilha com

orientações sobre assédio sexual no trabalho, na forma de perguntas e respostas, em parceria

com a OIT- Organização Internacional do Trabalho, na qual reafirma que as maiores vítimas

são mulheres, e reforça a necessidade de se combater a invisibilidade do tema e incentivar a

denúncia. De acordo com a Cartilha:

Assédio sexual no ambiente de trabalho é a conduta de natureza sexual, manifestada
fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas
contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual.



O assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da
vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de
tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio
e seguro. De cunho opressivo e discriminatório constitui violação a Direitos
Humanos. (BRASIL, 2017, p. 9).

Embora a legislação trabalhista não regulamente especificamente a punição a tais

condutas, há consistente jurisprudência sobre o assunto no sentido de punir o infrator, tais

como: transferência da vítima ou do agressor do local de trabalho, buscando a diminuição dos

danos; pagamento de indenizações pelo agressor e empresa, a qual responde de forma objetiva

e subsidiária ao ato; dispensa por justa causa do agressor, o qual pode ainda sofrer processo

nas esferas penal e civil.

No direito do trabalho, não há necessidade da subordinação hierárquica para

caracterizar o ilícito que pode ocorrer entre empregados, colegas de trabalho, mas a

responsabilidade é sempre do empregador, pois este deve atuar para preservar condições de

saúde no local de trabalho.

Algumas das formas de assédio sexual contra as mulheres

O assédio sexual é uma forma de manifestação de poder, de demonstrar quem é o

mais forte. Entre as condutas do agressor que podem ser entendidas como formas de assédio

sexual, ocorridas no ambiente de trabalho ou em função dele, citam-se: cantadas ou

insinuações realizadas de forma sutil ou direta; toques ou carícias sem o pré-consentimento;

gestos sensuais; coação na forma de oferecimento de vantagens em troca de favores sexuais;

exposição a constrangimentos por insinuações, piadas ou propostas de cunho sexual; ameaça

de perda do emprego ou vantagens inerentes ao cargo, caso não cedam ao assédio.

Por que o silêncio da vítima?

O assédio sexual contra as mulheres muitas vezes é balizado pelos grupos de pares e,

até mesmo pelas próprias mulheres, as quais foram doutrinadas por séculos que devem inibir

seus desejos sexuais enquanto que aos homens este desejo não é somente liberado, mas

também reforçado. Aprenderam desde cedo que certos comportamentos não são próprios ao

sexo feminino e que, sendo seres mais frágeis, o medo deve sempre estar presente em sua

vida. Desta forma, as violações sofridas no trabalho, na maioria das vezes não são

denunciadas. Predomina o silêncio, ancorado num forte sentimento de medo que ocorre de

várias formas: medo dos julgamentos sociais, da possibilidade de perda do emprego, de serem

desacreditadas, de que o agressor não seja punido, entre outros.



Mas o silêncio não é exclusividade da vítima. As instituições também são agentes

reforçadores ao não denunciarem o abuso, aumentando a sensação de impunidade. No caso

das mulheres, um dos maiores entraves para a denúncia é a culpabilização social, na qual se

vêm expostas. A inversão dos papéis coloca na mulher a responsabilidade pelo assédio

sofrido, obrigando-a a sentir vergonha e a se apropriar de um sentimento distorcido de que é

culpada pela violência, acreditando que pode ter contribuído para o fato. Isto agrava seu

sofrimento e aumenta o trauma. Frases como: "o que você fez para provocar isto?", "Que tipo

de roupas você usava?", "Você realmente disse não?”, “Será que não deu a entender que

também desejava?" Dentre outras, são comuns e fazem com que as mulheres muitas vezes se

calem, buscando esquivar-se de tal exposição e julgamento, e desta forma, o assédio persiste,

levando-as a um adoecimento físico e psíquico, como apontado por Dias (2008), o assédio

sexual no trabalho:

É sentido como uma perda da dignidade e da confiança dos outros. Provoca
depressão e comportamentos autodestrutivos. Suscita o sentimento de desânimo e de
abandono. Afeta a saúde das mulheres em termos gerais. Estas mulheres queixam-se
frequentemente de dores de cabeça, náuseas, cansaço, distúrbios alimentares,
inibição sexual, etc. (DIAS, 2008, p.15).

Segundo Santos (2015, p. 36), “Os desejos e os impulsos sexuais masculinos ainda

são vistos como naturais e instintivos, justificando todo tipo de controle, assédio e agressões

dos homens às mulheres”. A questão patriarcal volta a ser vista, quando a mulher sequer tem

coragem de tocar neste assunto com seu parceiro, muitas das vezes receando que o

“companheiro” a “proíba de voltar ao trabalho”, o que reforça o estigma de propriedade da

mulher pelo homem, disfarçado neste momento, como forma de proteção. Tais questões,

podem também explicar porque, na maioria das vezes, elas buscam resolver as situações por

si mesmas, fugindo ou se esquivando do agressor, minimizando o fato, ou tentando acreditar

que não passam de demonstrações de carinho, comuns aos homens brasileiros. Seu temor

ainda é de que, ao denunciar, seja a sua imagem prejudicada e não a do agressor. Entretanto, o

silêncio não significa, necessariamente, aceitação às investidas sexuais e não deve por si só

ser usado para desconfigurar o ato como crime de assédio. É preciso reagir, construir laços de

solidariedade entre mulheres e homens para se buscar alternativas de combate à impunidade.

Assédio sexual é crime

O crime de assédio sexual também é uma questão de saúde pública, visto que,

vítimas de assédio geralmente adquirem sérios problemas psicológicos que podem interferir

em seus relacionamentos sociais, profissionais e intrafamiliares por toda a sua vida.



Quanto ao tipo penal, o Código Penal, por meio da Lei nº 10.224, assim estabelece:

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. (BRASIL, 2001)

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

pode ser considerado, de certa forma, um progresso, pois leva o debate para o campo criminal.

No entanto, tal ordenamento jurídico é também alvo de várias críticas, uma delas é

necessidade da relação de hierarquia no ato criminoso, pois segundo o Código, para que o

assédio seja tipificado como crime é preciso existir uma relação de posição hierárquica ou

ascendente superior entre o agressor e a vítima. Há implícita uma relação de poder, que faz

com que a vítima sinta receio em reagir ao assédio, por medo de represálias ou até mesmo de

perder seu emprego. O assédio sexual não ocorre somente entre chefias e subordinados,

acontece também entre pares, e até mesmo de subordinados para superiores.

Outra crítica de grande relevância é em relação à penalidade (um a dois anos). Ora, o

próprio Código Penal traz em seu Artigo 44, possibilidade de substituição da privação da

liberdade por penas alternativas, como doações de cestas básicas de alimentos ou realização

de serviços comunitários, quando o crime de assédio não for acompanhado de grave ameaça à

vítima, o que faz com que a aplicação, de fato, da norma jurídica, no sentido de inibir as

agressões e punir os criminosos seja amplamente criticada.

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo.
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa
de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos. (BRASIL, 1998).

Por ser um crime de ação penal privada, é a vítima quem deve provar que foi

assediada, tendo que contratar um advogado por iniciativa própria para dar prosseguimento à

ação penal, a partir do registro de sua queixa quanto a crime de assédio sofrido. Aqui se

encontra mais um momento de receio das mulheres. O medo à exposição, ao sofrimento, a ser

obrigada a reviver a agressão por vários momentos pela necessidade do relato, faz com que

ela recue no ato da denúncia.



Ainda que tenham ocorrido alguns avanços na legislação em relação aos crimes

cometidos contra mulheres, este mesmo progresso não foi observado na questão da educação

da sociedade e conscientização quanto à necessidade de se combater o machismo, tanto nas

relações sociais, como no trabalho.

Programas de prevenção ao assédio sexual no trabalho se fazem urgentes. É preciso

descortinar o véu que encobre esta violência de gênero, que traz humilhação, segregação e

adoecimento às mulheres. Investir em educação libertadora e baseada na equidade, quebrando

tabus, desconstruindo estereótipos é essencial para se promover mudanças sociais que tragam

segurança e bem-estar às pessoas.

Encorajar e dar subsídio para que ocorram denúncias, penalizar infratores, e

conscientizar as mulheres sobre seus direitos, combate a banalização e promove maior

confiança e bem-estar nos locais de trabalho.

[...] as mulheres que sobrevivem a este tipo de violência revelam um intenso
sentimento de resiliência [...] Adquiriram um maior conhecimento dos seus direitos
no trabalho e do sistema legal. Este conhecimento fá-las sentir mais seguras contra
eventuais experiências futuras de assédio. (DIAS, 2008, p. 19).

Programas de treinamento nas organizações esclarecendo o que é assédio sexual e

sobre a questão de gênero, palestras sobre o tema, envolvimento dos sindicatos,

conscientização quanto a necessidade de se cessar casos de preconceito e discriminação,

criação de setores responsáveis pelo estudo e fiscalização sobre ocorrências de assédio são

somente algumas ideias de possibilidades que podem ser usadas na prevenção e inibição do

assédio sexual no trabalho, buscando maior integridade entre os trabalhadores.

Alguns apontamentos sobre experiência do SINTER-MG2

Recentemente, o Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais (SINTER-MG) buscou problematizar a prática de assédio sexual no trabalho, durante

uma formação sindical realizada com membros do colegiado diretivo, considerando que a

2 O Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural do Estado de Minas Gerais surgiu da luta dos trabalhadores

por condições básicas no ambiente de trabalho visando o cumprimento efetivo da responsabilidade de executar

uma política pública na extensão rural, no âmbito da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais (EMATER-MG). O SINTER-MG, filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT)

desde a sua fundação em 1989, se nega ao corporativismo e se compreende como organização social,

compromissado com os trabalhadores e com as necessárias transformações da sociedade. Atualmente integra o

núcleo de formadores militantes da CUT Minas Gerais, articulado pela Escola Sindical 7 de Outubro. Disponível

em: Cf. www.sinter-mg.org.br. Acesso em 10/08/2018.



empresa pública - na qual incide a sua ação sindical - é majoritariamente composta por

homens e tem uma forte tradição masculina. Desde a sua fundação, em 1989, o SINTER-MG

pratica um sindicalismo que luta por melhores condições de trabalho e de vida dos

trabalhadores e das trabalhadoras, perspectivando a construção de uma sociedade justa,

solidária e igualitária.

Como a formação sindical visava qualificar a intervenção dos e das dirigentes

sindicais para fortalecer a atuação organizativa do SINTER-MG, a intencionalidade de inserir

o tema do assédio sexual no trabalho neste espaço voltou-se para identificar a existência deste

tipo de violência no local de trabalho e, ao mesmo tempo, sensibilizar os membros do

colegiado para o enfrentamento ao assédio sexual na ação e representação sindical de base.

Do ponto de vista metodológico, procurou-se construir uma abordagem formativa

que partisse da percepção dos e das dirigentes sindicais sobre as relações de trabalho nas

unidades municipais e regionais da empresa pública, identificando os principais problemas

encarados por eles e seus colegas de trabalho. A partir daí, verificar a ocorrência de relatos

sobre assédio sexual no local de trabalho e, diante desta questão, como a ação sindical poderia

ser um instrumento para o enfrentamento e desconstrução das práticas de assédio sexual no

âmbito das relações de trabalho.

Prevendo-se a possibilidade de que a prática de assédio sexual no trabalho não

apareceria nas reflexões iniciais do grupo, foram montadas duas dramatizações para despertar

a percepção dos e das participantes acerca da existência desta prática de violência. Membros

do grupo foram orientados a assumir papéis de “chefe” e “empregada” em duas situações de

representação do assédio pessoal e direto. Além disso, foi preparado um texto de referência

para conceituar a prática de assédio sexual no local de trabalho, visando o aprofundamento

temático e subsidiar o debate sobre formas de enfrentamento na ação sindical.

Quais as constatações desta abordagem formativa? Conforme previsto, a prática

social do assédio sexual no trabalho é invisível. As questões relacionadas à precarização do

trabalho mereceram maior atenção, aparecendo também o autoritarismo das chefias e, por sua

vez, a prática de assédio moral, num grupo de dirigentes sindicais, composto por homens e

mulheres, que possuem no mínimo oito anos exercendo emprego público de extensão rural em

Minas Gerais.

Deste modo, as dramatizações foram fundamentais para “apresentar” a existência do

assédio sexual no trabalho e disparar depoimentos, sobretudo, das mulheres participantes,

enquanto que o comportamento dos homens deste grupo de dirigentes sindicais mesclou entre

solidariedade e invisibilização.

www.sinter-mg.org.br


A invisibilização não se manifestava na negação da prática de assédio sexual no

trabalho, mas na insistência em discutir apenas o assédio moral como problema comum a

todos os trabalhadores, sem distinção de gênero, e, portanto, a ser enfrentado prioritariamente

pela ação coletiva sindical. Já o comportamento de solidariedade, majoritariamente presente,

manifestava autocrítica ao machismo e a necessidade de combater práticas de discriminação e

violência.

Para as mulheres deste grupo, a vivência ou o conhecimento de experiências de

outras mulheres com assédio sexual no trabalho evidencia dois problemas para a visibilidade

do tema nesta empresa pública. Primeiro, o medo da denúncia, pois afeta a moral da mulher e

pode gerar práticas de perseguição ou isolamento da vítima no local de trabalho. Em segundo

lugar, a violência de gênero não está somente nas relações entre chefias e empregadas

públicas, mas também nas microrrelações de poder entre técnicos e assistentes

administrativas, agrônomos e técnicas, e assim por diante, ou seja, entre os próprios colegas

de trabalho. Ainda que esta constatação mereça maior rigor de análise, a desigualdade de

poder entre homens e mulheres nos locais de trabalho pode propiciar situações de maior

vulnerabilidade da mulher à prática de assédio sexual.

Diante disto, o “que fazer”? Longe de esgotar o debate e as possibilidades de

enfrentamento à prática social do assédio sexual no trabalho, os membros do colegiado

apontaram caminhos para tratar desta questão a partir da ação sindical, a saber: i) formular e

negociar cláusulas voltadas à inibição e ao combate do assédio sexual no acordo coletivo de

trabalho, celebrado entre o SINTER-MG e a EMATER-MG; ii) incentivar a denúncia contra

práticas de violência de gênero contra mulheres nos locais de trabalho, inclusive orientando

atitudes de solidariedade; iii) propor a criação de comissão específica na empresa pública para

tratar das práticas de assédio sexual no trabalho; iv) orientar o setor jurídico do SINTER-MG

para atuar na retaguarda e representação das trabalhadoras vítimas de assédio sexual; e v)

disseminar o debate sobre o tema para sensibilizar trabalhadores e trabalhadoras a

combaterem este tipo de violência de gênero nos locais de trabalho, através das assembleias

de base e outros espaços da ação sindical.

Considerando este acúmulo e a relevância do tema para a formação sindical da classe

trabalhadora, o SINTER-MG foi convidado pela Escola Sindical 7 de Outubro a criar

estratégias de abordagem do tema assédio sexual no trabalho para o curso de Formação de

Formadores da Central Única dos Trabalhadores em duas turmas estaduais, sendo uma em

Minas Gerais e outra no Espírito Santo, no segundo semestre de 2018.



Considerações finais

Mesmo com as mulheres lutando e conquistando ao longo das últimas décadas

muitos direitos e ocupando muitos espaços, o ambiente laboral ainda é considerado como

universo do masculino, sendo a participação da mulher vista como um papel secundário. O

assédio contra a mulher é, portanto, uma violência de gênero, expressão de prática social

machista, mesmo que às vezes inconsciente, de que o lugar dela não é no ambiente de

trabalho. Ao constrangê-la, restabelece sua posição de propriedade, como objeto de realização

dos desejos masculinos, retornando-a a sua posição de inferioridade e submissão. É a velha

configuração do “sexo forte sobrepondo-se ao sexo frágil”.

Levar a discussão para o campo jurídico brasileiro, através do código penal é um

grande passo na luta contra o assédio e na busca de punição daqueles que cometem o crime de

assédio sexual no ambiente de trabalho, mas ainda está longe de atender à demanda pela

igualdade de diretos e pela busca de eliminação destas situações de violência.

É preciso incentivar a pesquisa e investigação sobre a ocorrência do assédio sexual

no trabalho. Debater o assédio sexual adquire importância social, principalmente para as

mulheres. Ao colocarmos o assunto em evidência, damos voz ao invisível e tem-se a

oportunidade de desconstruir conceitos e reavaliar as ações dos trabalhadores, enquanto

agressores ou vítimas em potencial. É de importância estratégica incorporar este tema em

todos os ambientes que se tem acesso; escolas, empresas, órgãos públicos, ambientes

familiares, criando oportunidades de escuta e de fala, de forma a se construir uma sociedade

sem machismo e sem violência, em que se prevaleça a solidariedade e que os seres humanos

se respeitem como tal.

É urgente e necessário se definir estratégias para que sejam construídos laços de

solidariedade do gênero. O esforço para a ruptura da invisibilidade do tema assédio sexual no

ambiente de trabalho se depara com a resistência da cultura machista nas relações de trabalho

e, com isso, o enfrentamento a estas práticas se mostra como desafio para a ação sindical,

visando o empoderamento das mulheres nos locais de trabalho, como demonstra a experiência

do SINTER-MG.
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