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Introdução 

 

O direito à educação foi por um longo período da história negado às mulheres devido à 

naturalização da categorização dos sexos, que impunha ao feminino os espaços privados e 

essencialmente domésticos, enquanto ao masculino eram dedicados os espaços de poder, 

públicos. Nesse contexto, características eram atribuídas a mulheres e homens na sociedade, 

tornando-se necessária a luta pela desconstrução dos papéis. Por muito tempo a educação foi 

negada à mulher, porque ela era vista como intelectualmente inferior, como bem apontam a 

filósofa BEAUVOIR (1970) e a socióloga SAFFIOTI (1987; 2015).   

Assim, cumpre analisar a problemática do assédio na universidade, visto que o Ensino 

Superior ainda é um espaço em que as relações de poder e hierarquia submetem as mulheres a 

situações constrangedoras e humilhantes, por vezes recorrentes, que necessitam de análise em 

todas as suas dimensões: o assédio moral e o sexual, bem como suas implicações, como a 

desqualificação intelectual e a homofobia. 

Para tanto, utiliza-se da pesquisa qualitativa, partindo do método de abordagem 

dedutivo, na medida em que parte da análise mais ampla da violência contra a mulher para o 

âmbito específico do assédio sexual na universidade. Destarte, busca-se evidenciar, através do 

método de procedimento histórico, o processo histórico das diferenciações entre gêneros na 

vida pública para verificar suas repercussões em relação ao direito à educação, que a mulher 

conquistou depois de muita luta, porém, por vezes, ainda vem sendo desqualificada em 

ambiente acadêmico e ainda vista como objeto, quando o assédio evidenciado é sexual. 

Utiliza-se das técnicas de pesquisas documental e bibliográfica. A análise documental 

recai, preponderantemente, sobre documentos legislativos, que versem a respeito do assédio e 

da violência contra a mulher, assim como notícias a respeito da ocorrência do fenômeno e 

suas vertentes nas universidades brasileiras, especificamente contra a mulher.  
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Considera-se que o assédio na universidade fere direito à educação das mulheres, 

porque afeta diretamente sua permanência na graduação, bem como diminui seu desempenho 

acadêmico. Portanto, acredita-se que o estudo do tema contribuirá, tanto do ponto de vista 

social, como do acadêmico, por aprofundar as discussões em torno do assédio, que é um tema 

que vem sendo estudado há tão pouco tempo no Brasil.  

Ademais, o recorte do tema no âmbito do Ensino Superior é demasiadamente 

relevante, dados os inúmeros casos noticiados ao redor do país sobre o assédio na 

universidade, que demandam oportunidades de enfrentamento à violência de gênero nos 

âmbitos público e privado, de forma que o acesso à educação e a pluralidade do ambiente 

universitário seja efetivo, estabelecendo uma construção de políticas institucionais que visem 

à solução de casos de violência e assédio na universidade. 

 

   Direito à educação às mulheres  

 

Historicamente, os espaços ocupados por homens e mulheres foram delimitados por 

meio de padrões impostos culturalmente que contribuíram para gerar desigualdades entre os 

gêneros. O homem era introduzido aos espaços públicos ao passo que à mulher eram 

reservados os ambientes privados. Dessa forma, os cuidados do lar e dos filhos eram 

obrigação das mulheres, enquanto os homens trabalhavam e provinham o sustento da família. 

“Cada sexo tem sua função, seus papéis, suas tarefas, seus espaços, seu lugar, detalhadamente 

predeterminados, estabelecendo‐se uma oposição entre homens políticos e mulheres 

domésticas”. (GATI; MONTEIRO, 2016, p. 1150). Tal pensamento é corroborado a partir da 

reflexão de SAFFIOTI: 

 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através 

da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas 

diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, 

os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os 

terrenos em que pode atuar o homem. (1987, p. 08). 

 

Se no seio da família a mulher era dominada pelo poder do pai, o casamento 

reafirmava essa dominação, fazendo com que a mulher passasse a ser propriedade do marido, 

devendo submeter-se aos seus comandos, conforme o escritor francês BALZAC (apud 

BEAUVOIR, 1970) determina: “A mulher é propriedade que se adquire por contrato; ela é 
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mobiliária porque sua posse vale como título; a mulher, enfim, não é, propriamente falando, 

senão um anexo do homem”. (p. 144-145). 

O feminino era necessariamente ligado ao masculino, não horizontalmente, mas numa 

relação vertical, sendo o masculino hierarquicamente superior. As diferenças biológicas eram 

a justificativa do tratamento desigual visto nas relações sociais e culturais entre os gêneros. 

Era defendida a incapacidade das mulheres de realizar quaisquer atividades que não fossem 

em prol do seu marido, como defende ROUSSEAU (apud BEAUVOIR, 1970, p. 139), na sua 

obra Emílio, ou Da educação, em que afirma: “Toda a educação da mulher deve ser relativa 

ao homem... A mulher é feita para ceder ao homem e suportar-lhe as injustiças”.   

Cabia à mulher, segundo o filósofo, agradar ao homem e satisfazer seus anseios, sua 

única função. A educação da mulher devia ser apenas para o aprendizado de atividades 

domésticas que a tornariam uma boa esposa. Das esferas cujo privilégio de atuação era 

exclusivamente masculino, encontra-se a educação, o que era abertamente defendido por 

autores e filósofos do início do século XIX: 

Auguste Comte reclama também a hierarquia dos sexos. Há, entre eles, 

“diferenças radicais, concomitantemente físicas e morais que, em todas as 

espécies animais e principalmente na raça humana, os separam 

profundamente um do outro”. A feminilidade é uma espécie de “infância 

contínua” que afasta a mulher do “tipo ideal da raça”. Essa infantilidade 

biológica traduz-se por uma fraqueza intelectual; o papel desse ser 

puramente afetivo é o de esposa e dona de casa; ela não poderia entrar em 

concorrência com o homem: “nem a direção nem a educação lhe convém”. 

(BEAUVOIR, p. 144, grifo da autora).  

 

  A perspectiva de apontar a mulher como inferior ao homem como justificativa de 

negar-lhe o acesso à educação é uma falácia, pois não pode ser julgado intelectualmente 

inferior um grupo de indivíduos a quem historicamente foi impossibilitado o acesso à 

educação. Heleieth Saffioti (1987) defende que: 

 
Os portadores e divulgadores desta ideologia esquecem-se de medir as 

oportunidades que foram oferecidas, ou melhor, negadas as mulheres. Ao se 

atribuir a elas a responsabilidade praticamente exclusiva pela prole e pela 

casa, já se lhes esta, automaticamente, reduzindo as probabilidades de 

desenvolvimento de outras potencialidades de que são portadoras. (p. 14). 

 

No Brasil colonial, os jesuítas trazem escolas primárias de catequese destinadas aos 

filhos dos colonos portugueses que se encontravam no país e índios. O patriarcalismo era 

mantido, pois as meninas aprendiam apenas a obediência aos pais, marido e à igreja. O lugar 

de aprendizado por si só já demonstrava a subserviência a que eram obrigadas as meninas, 
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que aprendiam nas apelas, enquanto os meninos estudavam nas escolas.  “O princípio da 

segregação sexual, integrante da tradição ibérica e validado pela Igreja Católica iria, assim, 

pesar profundamente na formação da personalidade feminina, fazendo da mulher um ser 

sedentário, submisso, religioso, de restrita participação cultural”. (Ibidem, 2013, p. 267). 

Acerca do tema, GATI e MONTEIRO afirmam:  

 
Convém às mulheres, portanto, uma educação que lhes permita serem 

educadoras de crianças. Interessa, então, aos Republicanos, educar tais 

educadoras de acordo com a moral e costumes que deverão ensinar às 

crianças: o amor à Pátria e ao trabalho, a honra, a bravura, o ódio aos tiranos. 

Sem esquecer, evidentemente, do aprendizado das tarefas domésticas 

especificamente destinadas às mulheres .... (2012, p. 1154). 

 

SAFFIOTI (2013) aponta que com a Constituição de 1934 aumentou notoriamente o 

número de alunos secundaristas no Brasil, com o princípio da competência privativa da União 

para traçar diretrizes e plano nacional da educação. A inserção tardia da mulher nas 

universidades e, consequentemente, no mercado de trabalho, é explicada pela construção 

histórica da categorização das funções atribuídas ao masculino e ao feminino.  

Mesmo havendo Ensino Superior no Brasil desde 1808, “Foi em 19 de Abril de 1879, 

que as primeiras mulheres adentraram no ensino superior, no Brasil. E mesmo assim, o 

contexto social da época desaprovava a decisão das moças que optavam por ter acesso a 

qualquer âmbito que não fosse o doméstico”. (ALMEIDA; ROCHA, 2016, p. 452). O passo 

dado para o avanço da mulher aos espaços públicos era dado porém sem apoio da sociedade, 

devido à prevalência do sistema patriarcal.  

O panorama mudou e conforme pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2017), agora as mulheres são a maioria dos alunos 

matriculados nas universidades, tanto na modalidade presencial como à distância, mas quando 

se faz um recorte interseccional de raça, gênero e classe social, constata-se que o acesso ao 

ensino superior ainda é restrito às camadas mais abastadas, o que vem sendo mudado através 

das políticas de cotas. 

No entanto, dados apontam que “70,6% das matrículas em cursos de licenciatura são 

do sexo feminino, enquanto 29,4% são do sexo masculino”. (INEP, 2017, p. 19). Isso 

demonstra que a mulher, apesar de ser maioria nos cursos de ensino superior, ainda é vista 

como aquela que proverá a educação, visto que “a atividade escolar é marcada pelo cuidado, 

pela vigilância e pela educação, tarefas tradicionalmente femininas.” (LOURO, 1997, p. 88). 
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No ensino superior, outra problemática que afeta majoritariamente as mulheres é a violência 

de gênero a que estas são submetidas.  

 

O assédio moral nas universidades brasileiras 

 

Uma das vertentes da violência contra a mulher é manifesta através do assédio moral. 

O fenômeno afeta também homens, entretanto são as mulheres as principais vítimas, segundo 

os estudos. Caracteriza-se pela recorrência de situações constrangedoras e humilhantes, na 

maior parte dos casos causada nas relações de hierarquia, representando a posição de poder do 

assediador contra o assediado. Um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, verificou que “o assédio moral aparece associado a formas diversas como 

constrangimento, perseguição, discriminação, homofobia, agressão verbal, agressão física, 

abuso de poder e assédio sexual”. (SOUZA, 2018, p. 56).  

 Em 2015 o Instituto Avon realizou uma pesquisa que diagnosticou o assédio moral 

com 1823 universitários de instituições públicas e privadas brasileiras, a qual constatou que a 

universidade é um espaço de medo para a mulher. Quando as universitárias foram 

questionadas, “10% relatam ter sofrido “violência de um homem na universidade ou em festas 

acadêmicas mas quando são estimuladas a uma lista de violências, o número sobe para 67%”. 

(PESQUISA INSTITUTO AVON/DATA POPULAR, 2015, p. 05). Tal fato é explicado pela 

desinformação acerca das formas de violência. A pesquisa traz ainda dados sobre violência 

sexual, física, desqualificação intelectual pelo fato de ser mulher, coerção, agressão moral ou 

psicológica. São dados tanto de violências cometidas por alunos, como por professores.  

A problemática do assédio se acentua pelo de no Brasil não haver lei que criminalize o 

assédio moral, apesar de haver projetos de lei nesse sentido. O que existe é a lei de assédio 

sexual no Código Penal, que o define: “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”. 

Recentemente foi tipificado o crime de importunação sexual: “Art. 215-A. Praticar contra 

alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou 

a de terceiro”. A Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que aponta mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar, estabelece que: 
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial: 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

(BRASIL, 2006). 

 

Assim, considerando que a lei supracitada protege também a violência contra a mulher no 

convívio que independa de coabitação, o ambiente de estudos é sem dúvida um espaço em 

que muitas vezes são desenvolvidas relações íntimas de afeto. Sendo assim, há casos que 

podem ser denunciados conforme tal legislação, porém apenas se a violência for perpetrada 

numa relação íntima. Demonstra-se a necessidade de uma lei específica que legisle sobre 

assédio moral, tanto na relação profissional como educacional, visto que são insuficientes os 

institutos que versam a respeito do assédio sexual para tratar a respeito do assédio moral, dada 

a subjetividade que geralmente é disseminada esta forma de assédio.  

A recorrência com a qual são relatados os casos de assédio no âmbito acadêmico 

demanda um posicionamento da gestão universitária a fim de estabelecer o enfrentamento às 

situações relatadas. Em jornais do Brasil são muitas as notícias denunciando casos de 

violência e assédio na universidade. Foram selecionadas notícias para alertar acerca da 

gravidade do assédio no ambiente universitário.  

Em janeiro de 2018 o Instituto de Pesquisas Datafolha divulgou que 42% das mulheres 

brasileiras declararam já terem sido vítima de assédio sexual. Fazendo o recorte da 

universidade, no mês de março o jornal O Povo (2018) noticiou o caso de uma aluna de 16 

anos da Universidade Federal do Ceará que foi agredida em sala de aula por um professor. O 

mesmo já havia sido denunciado por casos semelhantes em 2013.      

 Em abril do mesmo ano, na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, o 

Portal G1 (2018a) realizou uma matéria com universitárias que relataram abuso e assédio 

sexual envolvendo um professor da instituição. A gravidade da denúncia é de tal forma, que o 

mesmo apontou que: “Segundo as universitárias, o abuso de autoridade e os assédios ocorriam 

durante encontros de grupo de pesquisa e orientações acadêmicas. Elas procuraram a polícia depois 

que outra estudante da instituição fez uma denúncia contra o mesmo docente pelo crime de estupro”. 

Muitas vezes, quando acontecem casos como este, as instituições silenciam.  

O descaso de universidades para com as denúncias leva grupos de estudantes realizarem medidas 

próprias, que visem evitar os casos. É o que aconteceu na Universidade Federal do Amapá – Unifap, 

em que grupo de estudantes, numa tentativa de enfrentar casos de assédio, estupro e assaltos, 
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passaram a distribuir kit contra assédio com alfinetes e apitos. Os casos da instituição foram 

denunciados por alunos e professores.  (G1, 2018b).   

Recentemente, na Universidade Federal do Ceará – UFC, foram realizadas denúncias de assédio 

sexual e estupro na referida universidade, em que havia um grupo de estudantes (homens), que 

realizavam o ato em grupo dentro da UFC. Os atos foram denunciados inicialmente por meio de uma 

Nota de Repúdio do curso de Zootecnia, assinada também por outros cursos. Foi denunciado ainda 

que as alunas que registraram Boletim de Ocorrência – BO estão sofrendo ameaças pela Internet.  

Segundo publicou o site Tribuna do Ceará (2019), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 

(SSPDS) informou que, pelos casos terem ocorrido dentro de território de órgão federal, estão sendo 

investigados pela Polícia Federal.  

Acerca deste caso, o G1 (2019) divulgou que um estudante foi preso sob suspeita de integrar o 

referido grupo que estuprava as estudantes do campus do Pici. A Universidade Federal do Ceará, por 

sua vez, abriu sindicância “apuração e adoção de todas as providências cabíveis”, lançando nota 

de repúdio contra os atos. Dada a gravidade dos casos relatados, estudantes da UFC iniciaram nas 

redes sociais a campanha “Maria, vá com as outras”, criada para apoiar as vítimas e incentivá-las a 

realizarem as denúncias. Ações como esta são extremamente importantes para chamar a atenção da 

gestão universitária para adotar medidas contra os casos, destacando-se o papel dos movimentos 

feministas.  

As consequências de tais situações, segundo GUIMARÃES et al (2016) são a reprovação em 

disciplinas, queda do rendimento acadêmico, distúrbios psicológicos, como crises de ansiedade, 

depressão e sentimentos de hipossuficiência, que podem influenciar no abandono do curso. Portanto, o 

enfrentamento da violência no ambiente universitário é primordial para que a universidade seja de fato 

um espaço de diversidade e pluralidade de ideias.  

Conclusões 

 

A violência contra a mulher é um tema cujas discussões são relevantes e necessárias, 

dada a recorrência com a qual os casos acontecem. Em perspectiva nacional, a violência tem 

sido perpetrada em âmbito universitário por meio do fenômeno do assédio moral, cujas 

vertentes são várias. Este tema tem alta relevância social devido ao destaque que tem recebido 

nos últimos anos, em parte devido ao movimento feminista. 

Por ser o assédio moral um tema que só começou a ser estudado no Brasil a partir de 

2000, com defesa da Dissertação de Mestrado em Psicologia Social de Margarida Barreto, 
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“Uma Jornada de Humilhações”, na PUC/SP, ainda é pouco estudado e divulgado, 

demandando pesquisas e estudos nesse tema.   

Busca-se alcançar resultados positivos através da divulgação do fenômeno, numa 

perspectiva de se obter um impacto na vida das vítimas no que se refere ao enfrentamento das 

violências contra as mulheres no âmbito institucional, mas também no âmbito social, 

concebendo esforços a fim de se estabelecer uma gestão universitária combativa ao assédio. 

No âmbito institucional, necessita-se de uma união entre discentes, docentes, 

universidade e, inclusive, movimentos feministas na perspectiva de gerar oportunidades de 

enfrentamento do assédio nos âmbitos público e privado, de forma que o acesso à educação e 

a pluralidade do ambiente universitário seja efetivo, estabelecendo uma construção de 

políticas institucionais que visem à solução de casos de violência e assédio na universidade. 
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