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A todas as vítimas de violência. 

Walk in silence 
Don't walk away, in silence 

See the danger 
Always danger 
Endless talking 
Life rebuilding 

Don't walk away 

Walk in silence 
Don't turn away, in silence 

Your confusion 
My illusion 

Worn like a mask of self-hate 
Confronts and then dies 

Don't walk away 

People like you find it easy 
Naked to see 

Walking on air 
Hunting by the rivers 

Through the streets 
Every corner abandoned too soon 

Set down with due care 
Don't walk away in silence 

Don't walk away 

 

Joy Division, Atmosphere  

1979 
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Resumo 

 

O presente estudo tem como intuito primordial entender as perceções dos 

estudantes universitários perante situações de assédio sexual. Através de um plano 

experimental 2x2 avaliámos os efeitos do sexo dos participantes e do estatuto do agressor 

já que uma grande parte da literatura aponta para diferenças de perceções em função 

destas variáveis. O questionário, baseado num estudo de Bursik (1992), apresentava cinco 

casos de assédio, uns casos mais explícitos que outros, e os sujeitos (289 estudantes da 

Universidade do Porto) foram aleatoriamente alocados a uma de duas condições: Numa, o 

agressor era um colega e, na outra, o agressor era um professor. Os resultados 

evidenciaram que os estudantes julgaram menos assédio na condição agressor Colega em 

relação à de agressor Professor. Constatou-se ainda que as respondentes tenderam a 

considerar assédio com mais facilidade do que os respondentes. Os resultados são 

discutidos à luz das investigações e teorias revistas e, da legislação vigente no nosso País.  

 

Palavras- chaves: Assédio Sexual, Género, Legislação, Poder, Colega, Professor  
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Abstract 

 

 

This study had the primary aim to understand the perceptions of college students 

facing situations of sexual harassment. Using a 2x2 experimental design, we observed the 

effects of participants’ sex and the status of the abuser since much of the literature 

reviewed pointed to differences in perceptions as function of these variables. The 

questionnaire, based on a study of Bursik (1992), presented five more or less explicit 

cases of harassment, and the subjects (289 college students from Porto University) were 

randomly assigned to one of two conditions: In one condition, the abuser was a colleague 

and in the other, the perpetrator was a teacher. The results showed that students generally 

perceived less harassment in the Colleague abuser condition than in the Teacher abuser 

condition. Furthermore, the female respondents tended to consider harassment more 

easily than male respondents did. The results are discussed at the light of previous 

research and of the reviewed theories, and the current law of our country concerning this 

subject. 

 

Keywords: Sexual Harassment, Gender, Law, Power, colleague, teacher 
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Résumé 

 

Cette étude avait pour objectif principal comprendre les perceptions d’étudiants 

face aux situations de harcèlement sexuel. Grâce à un plan expérimental de 2x2, on a 

mesuré les effets du sexe des participants et du statut de l'agresseur en raison de beaucoup 

de littérature indique des différences de perceptions en fonction de ces variables. Le 

questionnaire, sur la base d'une étude de Bursik (1992), comporte cinq cas de 

harcèlement, plus ou moins explicites, et les sujets (289 étudiants de Porto) ont été 

aléatoirement accordés à une de deux conditions : Dans une condition, l'agresseur était un 

collègue, et dans l’autre condition, l'agresseur était un enseignant. Les résultats ont 

montré que les étudiants ont généralement perçus moins de harcèlement à la condition 

agresseur Collègue qu’à la condition agresseur Enseignant. On note également que les 

répondantes tendent à considérer le harcèlement plus facilement que les répondants. Les 

résultats sont discutés selon la recherche, théorie, et la loi de notre pays revues 

antérieurement. 

 

Mots-clés: harcèlement sexuel, Sexe, Droit, Power, collègue, professeu 
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Introdução 

 

O ser humano é inúmeras vezes vítima de violência. As investigações neste 

âmbito e os seus resultados sugerem que existe uma maior incidência deste fenómeno no 

sexo feminino, o que se traduz por um tipo de violência de género. O assédio sexual 

assume-se como uma violência grave e difícil de provar no nosso País. Existe um 

exaustivo caminho a percorrer na luta pela eliminação desta problemática. Os estudos são 

escassos e a Legislação está atrasada nesta matéria em referência a outros países europeus 

(REF).  

O assédio sexual, segundo a Organização Internacional de Trabalho, representa 

um dos cincos principais fatores que afetam gravemente a saúde dos trabalhadores em 

todo o mundo (REF). A desculpabilização por parte da sociedade dos comportamentos 

sexuais por parte dos assediadores provoca o aumento dos danos psicológicos nas vítimas 

(Múrias, Magalhães & Morais, 2014).   

A origem do assédio assenta, essencialmente mas não só, na proliferação e 

desenvolvimento ao longo de anos de uma cultura de masculinidade, em que o papel da 

mulher se manteve até meados dos anos 70, altura em que foi reconhecido como um 

problema em Portugal, ligado a tarefas domésticas e ao cuidado dos seus filhos. A 

perceção do sexo feminino como frágil e o sexo mais fraco em termos profissionais 

afetou durante épocas uma visão realista da mulher em sociedade. A naturalização de 

comportamentos como assédio depende muito das perceções que os seres humanos têm 

uns dos outros, das categorias que formam para os julgar, e, o sexo constitui uma das 

categorias mais significativas em termos profissionais (Eagly & Karau, 2002). O 

conceito, o seu reconhecimento como uma problemática social, a legislação portuguesa, a 

caraterização da vítima, consequências, a sua construção nas organizações e os resultados 
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de investigações são alguns dos pontos principais que iremos abordar e desconstruir ao 

longo deste projeto.     

A presente dissertação pretende dar uma visão acerca de alguns aspetos do assédio 

sexual através de um estudo experimental com uma amostra de 280 estudantes 

universitários. Pretendeu-se verificar os efeitos de variáveis como o estatuto do agressor, 

sexo, religião, e orientação política dos respondentes na perceção de casos de assédio. O 

estudo foi baseado numa investigação de Bursik (1992). Os resultados, interessantes, 

merecem a nossa reflexão sobre a atualidade dos resultados de Bursik, embora obtidos 

num outro país e em 1992.  
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Capítulo I 

 

1. O Assédio Sexual 

 

O assédio sexual é sinónimo de qualquer comportamento indesejado com cariz 

sexual, que se expressa de forma verbal, não-verbal ou física e apresenta como principal 

objetivo prejudicar a integridade da pessoa ao criar um ambiente humilhante e ofensivo 

(Gomes, 2007). A perseguição da vítima é apontado como um dos principais 

comportamentos adotados pelo agressor (Garrido, 2002). Estes comportamentos podem 

abranger as seguintes situações: chamadas telefónicas, insultos, perseguição na rua, ou 

envio de prendas que não foram solicitadas (Rebelo, 2008). 

  A integridade da vítima é fragmentada, e a sua vida pessoal tal como a sua carreira 

são dimensões drasticamente afetadas. A definição de assédio sexual é um tema discutível 

mas avançado por vários autores. Farley (1982) defende que o comportamento de assédio 

sexual é tipicamente masculino, de natureza sexual, e não é reciproco. MackKinnon 

(1979) refere que o assédio sexual tem origem num contexto em que a relação de poder é 

saliente, assumindo-se como foco principal, e a cedência às exigências sexuais tornam-se 

imperativas para a vítima. Lafontaine e Tredeu (1986) argumentam que assédio sexual é 

qualquer comportamento na esfera laboral, em que as mulheres são tratadas, e se sentem, 

como uns simples objetos sexuais para os homens. O assédio sexual é ainda reconhecido 

como um veículo que valida e legitima as relações díspares entre homem e mulher, 

pertencendo ao campo de investigação no campo da sedução e sexualidade (Jaspard, 

2005: 105). Outros autores pensam que o assédio nada tem a ver com a sexualidade, 
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demonstrando sim o sexismo contra as mulheres e a violação dos seus direitos (Koss, 

Mary P., & outros 1994:113). A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, conhecida como 

Convenção de Istambul, define no Artigo 40º o assédio sexual como “comportamento 

indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não-verbal ou física, com o intuito ou 

efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando cria um ambiente 

intimidante, hostil, degradante, humilhante e ofensivo”. A Organização Internacional do 

Trabalho – OIT – considera que o assédio sexual abrange qualquer comportamento de 

cariz sexual seja ele intencional ou não, que viola a dignidade de qualquer ser humano. 

“Constitui uma afronta à dignidade das trabalhadoras e impede as mulheres de agirem na 

medida das suas capacidades” (Declaração de Pequim, 1997). 

 O assédio sexual pode ser classificado em quatro principais condutas, a) 

requerimento de favores sexuais; b) contato físico de caráter sexual, complementado com 

gestos ou comentários ofensivos; c) convites pervertidos ou uso de material pornográfico 

em contexto laboral; d) comentários sobre a aparência da vítima ou sugestões 

provocativas e “piadas” sobre sexo (Serrano Butragueno, 1995). O assédio sexual poderá 

comportar as três fases seguintes: proposta, rejeição e persistência no tempo (Moreno, 

1999). A solicitação define-se pela proposta de índole sexual à vítima que poderá 

apresentar-se de forma verbal através de comentários ou através de gestos e também por 

fricção física; a rejeição refere-se ao não desejo recíproco da vítima pela proposta; por 

fim, a persistência é o elemento que poderá definir a gravidade do assédio sexual. 

Deverão existir diferenças entre um comentário sexual que aconteceu uma vez face a 

comportamentos sexuais que persistem num continuum temporal (Moreno, 1999). 
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As vítimas 

 

Delinear um perfil exato de uma vítima de assédio sexual não é fácil. Este perfil 

pode variar conforme o seu tipo de profissão, o nível de instrução, o estatuto no seu 

emprego e até de estatutos precários como o caso da monoparentalidade, divórcio e 

emigração (Gutek, 1985). Estudos revelam que as principais vítimas de assédio sexual são 

mulheres jovens celibatárias ou divorciadas (Jaspard, 2005). Porém, quanto mais a mulher 

é autónoma e com um nível de instrução elevado mais a probabilidade de ser assediada 

sexualmente aumenta, uma vez que, são consideradas pelos agressores como uma ameaça 

no seu local de trabalho. Além disso, estes acreditam que este tipo de mulheres 

emancipadas tem uma predisposição sexual maior (Dias, 2008). Além disso, uma cultura 

organizacional discriminatória, na qual as mulheres dependem de homens para a 

produção do seu trabalho e para efeitos de obtenção de emprego, expõe as mulheres a 

maiores riscos de assédio sexual (Dias, 2008).  

A raiz do problema do assédio assenta nos paradigmas de uma sociedade que 

elege naturalmente o género masculino como o género predominante e com maior poder 

(Magalhães, s.d.). Nesta ótica, poderemos considerar o assédio como um problema social 

com uma história antiga e que prevalece até aos dias de hoje, afetando gerações e 

gerações de mulheres ou homens que não se enquadram no conceito estabelecido de 

masculinidade. 

 

Consequências do assédio  

  

Segundo Múrias, Magalhães e Morais (2014), as consequências do assédio sexual 

abrangem consequências sociais, morais e económicas, e assume contornos graves para a 
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saúde da vítima. Importa frisar que as consequências estão subtilmente ligadas a variáveis 

como o grau de exposição, gravidade e duração do ato (Múrias, Magalhães e Morais, 

2014).  

Como principais consequências psicológicas, distingue-se a tristeza persistente, 

irritabilidade, diminuição drástica da auto estima, vergonha, mudanças repentinas de 

humor, pensamentos compulsivos, quebra de autoconceito, insegurança, raiva, medo, 

fantasias de fuga, alucinações, impotência, e debilidade (Gutek, 1985; Koss et al, 1994; 

Dias, 2008; Magalhães 2011). Resultam igualmente do assédio sexual, respostas físicas e 

psicomossomáticas como dores no pescoço e costas, cansaço acentuado, perda de apetite, 

diminuição de anseio de viver a sua vida, problemas respiratórios, aumento de infeções 

urinárias, úlceras e eczema (Múrias, Magalhães & Morais, 2014).  

Existe uma linha ténue entre as consequências de uma vítima de assédio sexual e 

de uma vítima de violência nas relações de intimidade, ambas podem sofrer de 

sentimentos associados a uma humilhação constante, culpabilização, receio de represálias 

pelos outros e o auto-silenciamento (Magalhães, 2011).  

A par do assédio sexual, o assédio moral conduz igualmente consequências 

psicológicas gravíssimas para a vítima. Este tipo de perversão moral não apresenta o cariz 

sexual mas poderá ser tão malicioso como o assédio sexual, através de palavras ou 

sugestões conseguindo destruir a estrutura psicológica da vítima (Freitas, 2001). Os 

agressores apresentam uma racionalidade fria e manipuladora e para aumentarem a sua 

própria auto estima e as suas metas, assediam moralmente as vítimas através do abuso de 

poder (Freitas 2001).  

Em termos sociais, a grande problemática associada ao assédio deriva da 

naturalização da violência contra as mulheres que se transmite de geração em geração, na 
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forma de reprodução social, limitando os direitos das mulheres bem como promovendo a 

discriminação de género nas sociedades (Múrias, Magalhães & Morais, 2014).  

Ainda nesta esfera, constata-se outra consequência social, a vitimização secundária 

que surge da teoria da “crença no mundo justo” (Lerner & Simmons, 1996). Esta teoria 

sugere que as pessoas em geral têm necessidade de acreditar que o mundo é justo e que, 

por isso, creem que cada pessoa tem o que merece; isto é, às pessoas boas acontecem 

coisas boas e às pessoas más acontecem coisas más. Assim sendo, os danos psicológicos 

para a vítima são ainda mais agravados, uma vez que a sociedade tende a culpabilizá-las 

do assédio sexual, isto é, as vítimas são apontadas como as principais responsáveis pelo 

seu próprio sofrimento (Múrias, Magalhães & Morais, 2014). Este efeito é ainda maior 

quando as mulheres são lésbicas, são de uma etnia minoritária, ou quando se trata de 

trabalhadores da indústria do sexo (Magalhães, 2011). O fenómeno foi captado por estudo 

português realizado pela UMAR em 2011, no qual alguns resultados apontam para a 

desculpabilização dos assediadores e consequentemente a revitimização das vítimas. 

Alguns argumentos ilustrativos utilizados para representar a culpa das vítimas de assédio 

sexual, são, por exemplo: “ porque se insinuam aos homens”, “porque que lhes dão 

confiança”. Afirma-se ainda que as vítimas podem controlar a situação (Magalhães, 

2012).  

 

2. O Seu Reconhecimento  

 

O seu reconhecimento como um problema de ordem social surge apenas nos anos 

70 aquando há um desenvolvimento substancial da integração da mulher em contexto 

laboral. Tal provocou diligências legislativas, primeiro nos Estados Unidos (Brewe e 

Becker, 1982), seguindo-se mais tarde a Europa (Rubinstein, 1987). Iniciaram-se 
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investigações no sentido de fornecer uma visão deste problema e compreender os 

contextos sociais em que surge (Kelly, 2005).  

Os movimentos feministas desenvolveram-se e integraram na agenda política 

mundial iniciativas, como, o Ano Internacional da Mulher (1975), a Década das 

Mulheres: Igualdade, Desenvolvimento e Paz (1976-1985), ambas declaradas pelas 

Nações Unidas, e a Conferência Mundial sobre as Mulheres (Viena, 1993). A sua 

definição no contexto europeu está presente em diversos diplomas legais: Diretiva 

2014/113/CE do Conselho de 13 de Dezembro de 2004; Diretiva 2006/54/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Julho de 2006; Convenção do Conselho da 

Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência 

Doméstica (CI, 2011).  

O ponto 1 do Acordo-Quadro-Europeu sobre a violência e o assédio sexual (REF) 

afirma que a violência a par do assédio poderá apresentar-se em diversas formas no local 

de trabalho: 

– Ser de ordem física, psicológica e/ou sexual, 

 – Constituir incidentes isolados ou assumir padrões de comportamento mais sistemáticos, 

 – Ocorrer entre colegas, entre superiores hierárquicos e subordinados ou provir de 

terceiros como é o caso de clientes, doentes, alunos, etc.,  

– Ir de casos menos importantes de falta de respeito a atos de maior gravidade, incluindo 

infrações penais que exigem a intervenção das autoridades públicas. 

Um inquérito desenvolvido em 1980 nos Estados Unidos a uma amostra 

representativa de pessoas dos serviços de administração federal divulgou que 42% das 

mulheres que foram inquiridas já tinham sofrido há menos de dois anos de assédio sexual 

(Tangri, Burt & Johnson, 1982). Outros dados de investigações da Comunidade Europeia 

revelaram a ocorrência de assédio sexual, na Bélgica em 34% das inquiridas pertencentes 
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à comunidade francófona e 30% pertencentes à comunidade flamenga, na Grã-Bretanha 

as percentagens foram de 50% e na Holanda para 58% (Rubinstein, 1987). Um relatório 

apresentado pela Union General de los Trabajadores (UGT) revelou que 84% das 

mulheres inquiridas consideravam que já teriam sofrido de assédio sexual, e na República 

Federal da Alemanha de uma amostra de 4200 secretárias entrevistadas uma percentagem 

de 59% afirma já ter sido vítima de assédio sexual. 

O IV Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho em 2005 com uma 

amostra representativa de trabalhadores dos Estados-membros da União Europeia revelou 

que 2% dos entrevistados assumiram terem sido objetos de assédio sexual, de ambos 

(REF) os sexos, e que os trabalhadores em situações precárias tinham uma maior 

probabilidade de serem vítimas. 

Segundo, a Organização Internacional de Trabalho o assédio sexual constitui um 

dos cinco principais fatores que influenciam gravemente a saúde dos trabalhadores em 

todo o mundo, e define-se nos seguintes parâmetros:  

a)Constituir uma condição clara para dar ou manter emprego; 

b)Influenciar nas promoções na carreira do assediado; 

c)Prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. 

 

Em Portugal  

 

Durante o regime político do Estado Novo, em Portugal, a mulher foi 

constantemente alvo de uma imagem submissa através de uma permanente imposição de 

estereótipos sexuais inflexíveis colocando-a à margem de papéis sociais significativos. 

Este processo social provocou uma desacreditação no valor social da mulher (Magalhães 

e Pinto, 2004).  



 

10 
 

Em Portugal esta questão e a sua conceptualização tem vindo a ganhar contornos 

mais nítidos apenas desde dos anos 90, com a criação do I Plano Nacional contra o 

Tráfico de Seres Humanos; III Plano Nacional contra a Violência Doméstica; Programa 

de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina realizado no âmbito do III 

Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género (Patrício, 2010). Porém, a 

investigação neste âmbito ainda é considerada escassa. Um dos grandes contributos é o 

inquérito realizado por Lígia Amâncio e Luísa Lima (1994) que resultou na compreensão 

das consequências graves do assédio sexual para as mulheres, manifestando-se as mesmas 

não só no seu local de trabalho mas também na sua saúde. Stress, níveis baixos de 

desempenho são consequências visíveis no contexto laboral (Amâncio & Lima, 1994).  

O assédio sexual tem contornos e custos sociais, como os sentimentos de repulsa, 

de ansiedade que poderão transpor-se para doenças tal como traumas, depressão, quebras 

de auto-estima, insónias que afetam a motivação e a produção no trabalho (Duarte, 1999) 

Em 1985, a problemática de assédio sexual começou a provocar preocupação na 

Organização Internacional de Trabalho, foi criada uma Resolução sobre Igualdade de 

Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres em que os seus principais 

objetivos passavam por prevenir a evolução do assédio sexual e equilibrar as 

oportunidades para o mundo de trabalho para ambos os sexos (Duarte, 1999).  

Dados de um estudo de 1995, em Portugal, mostram que 25% das mulheres 

inquiridas foram vítimas de pelo menos um acto de assédio sexual (Lourenço, Lisboa & 

Pais, 1997). A UMAR, no âmbito do seu projeto “Rota dos Feminismos Contra o Assédio 

Sexual No Espaço Público, na Rua e no Trabalho), financiado pela Embaixada do Reino 

dos Países Baixos, conduziu um estudo no qual pretendeu compreender se as pessoas 

sabiam como agir ou reconhecer o assédio sexual em contexto de rua e de trabalho. Num 

total de 928 inquiridos (66% dos quais pertencia ao sexo feminino), 91% afirmaram saber 
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o que era assédio sexual. No entanto, na resposta aberta apenas 46% escreveu uma 

definição próxima. Assim, e tendo em conta que 78% da amostra tinha o ensino 

secundário ou superior, o conhecimento sobre assédio sexual mostrou-se insuficiente 

(Magalhães, Retory & Beutin, 2011). Em relação à questão se conheciam alguma vítima 

de assédio sexual, 73% afirmou que não e 27% que sim (Magalhães, Retory & Beutin, 

2011).  

Um outro estudo, também realizado no nosso País com uma amostra de 653 

pessoas, tinha como objectivo estudar as diferenças da perceção de assédio sexual no 

trabalho (Swiatkiewicz, 2004). Nesse estudo, das nove situações apresentadas, quatro 

foram consideradas assédio, sendo que, 95% dos respondentes classifica como assédio o 

ato de beijar, 92% quando há proposta de aumento ou progressão na carreira em troca de 

um encontro, 70% quando convida a vítima para um encontro noturno para visitar um 

cliente e 65% quando existia a sugestão de um encontro. As respondentes tenderam a 

classificar com mais facilidade assédio sexual as situações o que pode sugerir que a 

mulher tem uma atitude mais conscienciosa face ao homem (Swiatkiewicz, 2004).  

 

3. Legislação Portuguesa  

 

O assédio sexual está proibido no Código de Trabalho Português (artigo 29º n.sº1 

e 2; artigo 24º n.º1 e 25º e n.º1) e é julgado como uma contra-ordenação muito grave 

(artigo 29, nº4). No entanto, verifica-se alguma carência de consciencialização do Estado 

nesta matéria, já que o assédio sexual, não está contemplado no Código Penal, como no 

caso espanhol e francês (Múrias, Cláudia, Sales, Joana & Morais, Tatiana, 2015). O 

assédio sexual, além de violar os direitos fundamentais da pessoa e a sua dignidade e o 

valor supremo da ordem jurídica, é um comportamento que por si gera custos sociais, 
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económicos e psíquicos e “intoxica” a sociedade. Caso a vítima seja do sexo feminino, 

como acontece na maior parte dos casos, verificam-se dois tipos de discriminação de 

género: a que comporta uma visão das mulheres como um objeto sexual, e, a que dificulta 

a integração da mulher no contexto laboral e o cumprimento da sua necessidade de 

emprego para sobreviver (Múrias, Cláudia, Sales, Joana & Morais, Tatiana, 2015).  

A iniciativa legislativa cidadã, uma proposta de projeto de lei, denominada 

Regime Jurídico Aplicável ao Assédio Sexual no Local de Trabalho, tem como propósito 

primordial ir ao encontro da Convenção de Istambul e especificar o assédio sexual como 

crime no Código Penal, garantindo os direitos das vítimas através da criação de 

mecanismos de apoio (Múrias, Cláudia, Sales, Joana & Morais, Tatiana, 2015). A UMAR 

pretende assim propor uma lei que reforce melhorias das boas práticas no local de 

trabalho nesta área. Concretamente, o artigo 163.º -A - Coação Sexual, afirma:  

1- Quem, reiteradamente, fizer uma proposta, solicitar favores de natureza sexual, 

para si ou para terceiro, ou adotar um comportamento de teor sexual indesejado 

que humilhe, intimide, ofenda e coloque em causa a dignidade da pessoa humana, 

incorre na prática de crime de assédio sexual punido com pena de prisão entre um 

a cinco anos. 

2- São equiparados ao assédio sexual os comportamentos que, ainda que não sejam 

reiterados, constituam uma grave forma de pressão para obter, a favor do 

assediador ou a favor de terceiro, uma simulação ou um ato real de natureza 

sexual, se pena mais elevada não lhe couber por aplicação de outro tipo legal de 

crime.  

Devido ao facto de não existir em Portugal uma legislação adequada à sua 

gravidade, não existem também respostas sociais de acordo com as necessidades das 

vítimas (Arezes & Neto, 2014). A pouca visibilidade e a falta de impunidade face a 
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este problema, segundo Magalhães (2011) provém de uma cultura patriarcal e do 

silêncio sobre esta matéria, pela qual, a vítima terá um comportamento mais passivo 

em relação ao assédio o que irá provocar um aumento dos episódios por parte do 

agressor (Gomes,2007). Além disso, a não criminalização do assédio poderá 

influenciar as atitudes benevolentes em relação à sua prática, pois a mensagem das 

autoridades não é clara, não produzindo os efeitos que teria se fosse oficialmente 

considerado crime (Azeres & Neto, 2014).  

 

 

Legislação Francesa, Espanhola e Brasileira   

 

A Legislação Francesa sobre o assédio sexual está inserida no Código Penal 

Francês no Artigo 222-23 (segundo a redação dada pelo artigo da Lei nº2012-954 de 6 de 

Agosto 2012 e respetivas alterações) e afirma:  

I – O assédio sexual é o ato de impor a uma pessoa, de forma reiterada, palavras ou 

comportamentos com teor sexual que atentam contra a sua dignidade em função do 

caráter degradante e humilhante, ou que lhe criam uma situação intimidante, hostil ou 

ofensiva. 

II – É equiparado ao assédio sexual o comportamento de constrangimento, ainda que 

não reiterado, que tenha por finalidade, real ou aparente, a obtenção, para si ou para a 

terceira pessoa, de um ato de natureza sexual.  

III – É punido com uma pena de prisão até 2 anos ou com uma multa fixada até 

30.000,00 euros?. 
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 O Código Penal Espanhol também inclui o assédio sexual (segundo a redação 

dada pelo art.º 66 da Lei Orgânica 15/2003 de 25 de Novembro de 2003), presente no 

Artigo 184 refere: 

1. Quem solicitar favores sexuais, para si ou para terceiro, no âmbito de uma 

relação laboral, docente ou de prestação de serviços, continuada ou habitual, 

provocar à vítima uma situação objetiva e gravemente intimidante, hostil ou 

humilhante, será condenado por assédio sexual com uma pena de prisão de 3 a 

5 meses ou multa de 6 a 10 meses. 

2. Se o culpado do assédio sexual tiver cometido o facto prevalecendo-se de uma 

situação de superioridade laboral, docente ou hierárquica, ou com um anúncio 

expresso ou tácito de causar à vítima um mal relacionado com legítimas 

expetativas que aquela possa ter no âmbito de referida relação, a pena será de 

prisão de cinco a sete meses ou multa de 10 a 14 meses.  

No Brasil, está igualmente incluído no Código Penal (Lei nº. 10.224 de 15 de 

Maio de 2001), no Artigo 216- A, que indica:  

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.    

 

4. Assédio Sexual nas Organizações  

 

Uma sociedade em que a dominação masculina permanece, é vivida 

inconscientemente através do princípio androcêntrico, em que os sujeitos não questionem 

este tipo de dominação o qual se integra nas suas mentes devido às estruturas de 
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dominação simbólica, tornam o ambiente social sexista e impossibilitam o 

desenvolvimento do sexo feminino nos vários contextos (Bourdieu, 1999).  

O assédio sexual no trabalho comporta vários tipos de comportamentos: anedotas 

e expressões sexuais; conversas indesejadas sobre sexo; solicitação de favores sexuais; 

exibicionismo; voyeurismo; criação de um ambiente pornográfico; contato físico não 

desejado; e, em última instância, comportamentos de abuso sexual contra a pessoa (Dias, 

2008).  

Teoricamente distinguem-se dois tipos de assédio sexual no trabalho. O primeiro 

refere-se à chantagem sexual, em que o agressor, em troca de comportamentos sexuais, 

influencia o acesso à vítima a um emprego ou a um cargo, ou na supressão da sua relação 

laboral. Tal acontece quando existe uma relação hierárquica, assumindo um sentido 

vertical. O segundo diz respeito ao ambiente sexual, em que o agressor cria um ambiente 

intimidante e hostil para a vítima (Garcia, 2011). A chantagem sexual pode tomar duas 

formas: a chantagem explícita que se refere a uma proposta sexual direta, e a chantagem 

indireta, na qual o indivíduo não é solicitado diretamente com uma proposta sexual mas 

tem consciência que tem colegas de trabalho com melhores cargos ou aumentos de 

salário, o que implicitamente incentiva a aceitação do assédio (Garcia, 2011).  

A recusa da vítima perante o assédio sexual poderá produzir um de dois efeitos: o 

agressor cumpre a sua ameaça e a vítima perde os seus direitos no trabalho (como não ter 

aumento de salário) ou é mesmo despedida, ou, a vítima não perde os seus direitos porque 

o agressor não cumpre a sua ameaça mesmo perante a recusa (Garcia, 2001).  

Os comportamentos que configuram o assédio sexual no trabalho poderão ainda 

dividir-se, pelo menos, em três categorias (Fitzgerald, Gelfand & Drasgow, 1995; 

Fitzgerald, Swan & Magley, 1997). A primeira categoria refere-se à atenção sexual 

indesejada que envolve avanços sexuais não recíprocos para a vítima, como por exemplo, 
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toques ou tentativas de beijar. A segunda categoria denomina-se coerção sexual e 

comporta subornos ou constantes ameaças que envolvem a alteração das condições de 

emprego, por exemplo, o rebaixamento da pessoa. A terceira categoria compreende um 

conjunto de comportamentos verbais ou não-verbais com o objetivo de obter cooperação 

sexual por parte da vítima seja através do insulto, de atitudes degradantes ou da criação de 

ambientes hostis (Fitzgerald et al., 1995)  

As principais vítimas de assédio no trabalho, são geralmente mulheres em 

situações de fragilidade e vulnerabilidade, trabalhando em locais sexistas, e/ou 

pertencentes a grupos minoritários, como minorias étnicas ou imigrantes, e 

economicamente dependentes(Azeres & Neto, 2014). Os estudos indicam também que as 

mulheres solteiras e divorciadas são as que vivenciam o assédio com maior frequência 

(Amâncio & Lima, 1994). A percentagem de homens vítimas de assédio sexual é mais 

reduzida e, normalmente, as vítimas são socialmente frágeis, como o caso dos jovens 

homossexuais, pertencendo a minorias étnicas ou trabalhando em locais em que o sexo 

feminino predomina (McCann, 2005). 

 As pessoas tendem a categorizar os outros com base no seu sexo, dado que a 

categorização social é um poderoso mecanismo cognitivo necessário para determinar o 

seu comportamento em relação a eles, e o sexo ser uma das categorias sociais mais 

salientes (Allport, 1954; Ito & Urland, 2003;Stangor, Lynch, Duan, & Glass, 1992). No 

local de trabalho, muitos homens que assediam sexualmente as mulheres percecionam as 

mesmas não como colegas mas sim como potenciais parceiros sexuais, e em certa medida 

para eles o assédio ocorre como um comportamento natural entre os dois sexos (Burges & 

Borgida, 1997). O sexo é, portanto, uma das categorias sociais mais significantivas nas 

organizações de trabalho (Eagly & Karau, 2002). 
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 As mulheres, ainda que estejam mais presentes no mercado de trabalho, 

continuam a estar fortemente sub-representadas em diversas funções, posições e cargos, 

facto que as torna “tokens” no seu contexto laboral (Kabat-Farr & Cortina, 2014). O 

conceito de “token” refere-se a quando a pessoa ou o seu grupo são vistos como símbolos 

de inclusão, estando representados em menos de 15% no contexto em causa (Kanter, 

1997). Analisando dados nacionais, Buding (2002) constatou que os homens são 

favorecidos em todos os setores de trabalho em termos de renumeração, mesmo quando 

são “tokens” na sua organização. Os homens trabalhando em contextos tradicionalmente 

femininos tendem a progredir mais depressa do que os seus homólogos femininos (Furr, 

2002; Padavic & Reskin, 2002) um efeito denominado “glass escalator” (Williams, 

19922). Como exemplo, Williams (1992) concluiu que em quatro áreas dominadas pelo 

sexo feminino (ensino, enfermagem, bibliotecárias e ação social) os homens tinham mais 

benefícios e vantagens estruturais oferecidas pelas organizações.  

 Os indivíduos, quando se encontram sub-representados numericamente no seu 

local de trabalho, poderão tornar-se alvos do efeito “under a magnifying glass” (Ott, 

1982); isto é, a singularidade de um determinado grupo poderá chamar a atenção para o 

seu desempenho, sendo que este aumento de visibilidade tende a criar estereótipos fortes 

(Milliken & Martin, 1996; Ott, 1989).  

Os estudos revelam que, em termos de trabalho, os homens são rotulados com 

estereótipos positivos de masculinidade, como por exemplo, força e liderança, e que tais 

estereótipos favorecem o sexo masculino, estejam eles em maioria ou em minoria (Ott, 

1989; Stockdale, Visio e Batra, 1999).  

 O processo de categorização social desenvolve um esquema cognitivo que é 

construído através da compreensão de informações num determinado ambiente social que 

será aplicado em experiências futuras (Howard & Renfrow, 2002; Ridgeway & Correl, 
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2004). Estes esquemas fornecem “atalhos cognitivos” que se sobrepõem a outras formas 

de pensamento em momentos que exigem decisões rápidas face a informações que não se 

apresentam como completas (DiMaggio, 1997; Ridgeway, 1997) e são fundamentais na 

formulação de estratégias de ação no quotidiano das pessoas (Swidler, 1986). Porém, 

estes esquemas apresentam inúmeras vezes informações tendenciosas e imprecisas que 

afetam as atitudes e aumentam as experiências subjetivas de discriminação no local de 

trabalho (Bielby, 2000; DiMaggio, 1997; Reskin, 2000), já que são formados 

culturalmente e socialmente, através dos preconceitos patriarcais continuamente 

intensificados e reforçados pelas instituições (Ridgeway & Correll, 2004).  

  

 

5. Estudos e Investigações sobre as percepções de assédio sexual  

 

As diferenças entre homens e mulheres na forma como vêem as situações como 

sendo de assédio sexual varia entre os estudos, no entanto, a maioria dos estudos indica 

que as mulheres apresentam uma predisposição maior para percepcionar comportamentos 

como configurando assédio sexual (Bursik, 1992).  

  As atitudes e crenças face ao assédio sexual também diferem entre os sexos. Kenig 

e Ryan (1996) encontraram diferenças significativas, sendo que os homens tendem mais 

do que as mulheres a percecionar as vítimas como responsáveis, facto que, aliás, é tido 

como um dos factores que contribui para o desencadeamento de assédio.  

 O papel de género poderá ser crucial para a explicação das diferenças encontradas. 

No estudo de Bursik (1992), os homens associados a uma alta masculinidade foram os 

menos propensos a ver os comportamentos apresentados como casos de assédio sexual. 

Powell (1986) encontrou os mesmos efeitos: os homens com uma alta masculinidade 
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tendem a classificar menos os comportamentos sexuais como casos de assédio sexual. 

Ainda assim, há uma necessidade de explorar melhor a relação entre o papel de género e 

o assédio, uma vez que há estudos que não encontraram estas diferenças em função de 

papéis de género, como por exemplo, o estudo de Foulis e McCabe (1997). 

 As desigualdades de poder entre o assediador e a vítima também poderá 

desencadear mais perceções de assédio sexual (Bursik, 1992): um estudo realizado em 

1986, por Lester, Banta, Barton, Elian, Mackiewicz e Winkelried, constatou que tanto o 

sexo feminino como masculino percecionam comportamentos como assédio quando 

realizados por instrutores mesmo quando estes comportamentos eram semelhantes aos 

dos pares.  

 Um estudo realizado por Baker, Terpstra e Cutler (1990) comparou as percepções 

de assédio sexual de estudantes universitários e trabalhadores. Os resultados mostraram 

que as mulheres trabalhadoras foram as que mais frequentemente definiam as situações 

como sendo de assédio sexual. 

Bursik (1992) realizou um estudo que pretendia analisar a influência de duas 

variáveis, o sexo e o papel de género e uma variável contextual, o poder do assediador nas 

perceções de assédio sexual em contexto académico. A autora utilizou vinhetas que 

descreviam situações mais ou menos explícitas de assédio. As mulheres e os homens não 

diferiram significativamente no número de vinhetas percebidas como assédio nem nos 

julgamentos sobre o comportamento das personagens do sexo feminino vítimas (Bursik, 

1992). Contudo, os dois sexos diferiram significativamente na perceção do 

comportamento das personagens masculinas: as mulheres avaliaram o comportamento 

dos homens (assediadores) como muito menos apropriado (Bursik, 1992). Os resultados 

também suportam a pesquisa prévia ao indicar que o estatuto do assediador se apresenta 

como uma variável contextual que afeta significativamente a perceção de assédio sexual: 
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de forma geral, quanto maior a desigualdade entre o poder do assediador e a vítima maior 

era a probabilidade de perceção de assédio (Bursik, 1992). 

  Bursik realizou o mesmo estudo de 1992 nos anos de 1999 (tempo 1) e 2000 

(tempo 2). Tanto no ano de 1999 como ano de 2000 não existem diferenças significativas 

entre homens e mulheres no número de vinhetas rotuladas como assédio sexual.  

Outros estudos realizados (Fitzgerald & Ormerod, 1991; Kenig & Ryan, 1986) 

indicam que as diferenças entre as percepções dos respondentes dos dois sexos aumentam 

quando as interações de assédio sexual são menos explícitas. Kenig e Ryan (1986) 

verificaram que os homens são mais propensos do que as mulheres a verem a vítima 

como a principal responsável pelo assédio. O mesmo estudo mostra que os homens 

deduzem que as vítimas contribuem para o seu próprio assédio através de uma 

manipulação sexual (Kenig & Ryan, 1986).  
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Capítulo II  

 

 

1. Estudo Empírico  

 

1.1 Introdução 
 

 

O principal objetivo da presente dissertação é compreender as perceções de 

estudantes universitários do Porto acerca do assédio sexual, através de um questionário 

baseado no estudo de Bursik (1992). Entender como os estudantes reagem perante 

comportamentos de teor sexual pareceu-nos um objectivo significativo que pode 

contribuir para o conhecimento deste tema e para a investigação neste âmbito, a qual, 

como foi já sublinhado, constata-se como escassa.  

O questionário engloba cinco vinhetas que contempla cinco situações diferentes 

em duas condições experimentais: numa condição, o assediador é professor, e na outra 

condição, o assediador é um colega de curso. Estas duas condições são consideradas 

fulcrais para perceber a variável do estatuto do abusador na perceção de comportamentos 

de assédio sexual. O questionário também inclui questões para recolher os dados 

sociodemográficos dos participantes.  

Os estudos mostram que por norma as mulheres têm mais predisposição do que os 

homens para avaliar um comportamento sexual como assédio. No entanto, no estudo de 

Bursik (1992), e no seu outro estudo 1999-2000, estas diferenças entre os estudantes dos 

dois sexos não se apresentam como significativas. Já no que diz respeito às duas 

condições de estatuto do agressor, as diferenças são significativas.  
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2.  Hipóteses 

 

Baseados no estudo de Bursik (1992) foram formuladas duas hipóteses: 

1) Não existem diferenças significativas entre os sexos; 

2) Existem diferenças entre as duas condições de assédio  

 

3. Método  

 

3.1 Plano Experimental  

 

Trata-se de um plano experimental 2 x 2 totalmente intersujeitos (Estatuto do 

assediador vs. Sexo do Respondente). Os respondentes foram alocados aleatoriamente às 

condições experimentais mas garantindo que houvesse representantes de cada sexo de 

forma equivalente.  

 

3.2 Participantes 

 

A amostra era constituída por 289 estudantes da Universidade do Porto, dos quais 

197 (68.2%) eram do sexo feminino. As idades variavam entre os 17 e os 25 anos, M = 

23.49, DP = 14.82. Relativamente aos cursos de pertença, 34.8% frequentava Psicologia, 

13.4% Medicina, 10.2% Engenharia, e os restantes frequentavam outros cursos da 

Universidade do Porto. Dos 212 respondentes que registaram a sua posição política, 

33.2% definiu-se como sendo de esquerda, 21.5% de direita, 16.6% do centro, 1.4% de 

extrema-esquerda, e 0.7% de extrema-direita. Relativamente à religião, 57.1% dos 
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respondentes registaram ser crentes (165) mas 47.9% destes responderam não ser 

praticantes. A maioria, 56.3%, registou residir num grande centro urbano, seguidos de 

32.6% que residiam numa vila ou pequena cidade, e os restantes 11.1% viviam em aldeias 

ou quintas. 

 

 3.3 Instrumento 

 

Com o intuito de medir as perceções face ao assédio sexual dos estudantes 

universitários do Porto em duas condições distintas, foi elaborado um questionário 

baseado no de Burski (1992). 

A perceção do assédio sexual foi investigada assim através de definições de 

assédio sexual confirmadas por outros investigadores (por exemplo, Gutek, Nakamura, 

Gahart, Handschumacher & Rusell, 1980). O instrumento para medir a perceção consistia 

em cinco vinhetas que ilustravam várias interações e comportamentos que poderiam ser 

percecionados como casos de assédio sexual. O agressor era sempre do sexo masculino e 

a vítima do sexo feminino e o que distinguia as duas condições era a variável poder, numa 

das condições o assediador era um professor e na outra condição era um colega de turma. 

Cada vinheta exemplifica as seguintes situações: vinheta 1 para a condição de 

colega - “O João aproxima-se de Maria depois da aula e disse o seguinte: Maria, notei no 

teu novo corte de cabelo, está realmente muito bonito. Maria responde: Obrigada, João. 

João diz: Não, ele realmente está ótimo, ou talvez eu queria dizer que estás ótima. Já a 

sair da sala de aula, Maria diz - Eu tenho que ir para a minha aula agora, João”, para a 

condição de professor a situação era exatamente a mesma referida em cima mas com o 

agressor como professor. Exemplifica uma situação de comentário apenas sobre a 

aparência física.  
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  Na vinheta 2, para a condição de colega – “A Júlia trabalha com o Bruno num 

projeto de investigação. Este trabalho implica que tenham de se reunir uma vez por 

semana. Na última reunião, aconteceu a seguinte conversa, Bruno disse - Júlia, eu não 

consigo deixar de notar em ti quando usas aquelas calças na aula. Gostava de saber 

porque que não os usas quando nos encontramos nas nossas reuniões. Queria que 

soubesses o quão eu fico excitado quando as usas. Júlia não respondeu e simplesmente sai 

da sala”, para a condição de professor apenas é alterado o estatuto do agressor na 

situação. É elucidado uma situação de comentários sexuais sobre a aparência física 

Na vinheta 3, a condição de colega explicava - “A Ana entrou no elevador a 

caminho da sala de aula e como de costume o elevador ficou cheio e ela foi forçada a 

encostar-se atrás. Começou a sentir que a pessoa ao lado dela a estava a olhar e Ana olhou 

também para ver quem era. Viu que era o Carlos da sua aula de manhã. Parecia-lhe que 

Carlos se aproximava cada vez mais dela. Entretanto, as pessoas começavam a sair do 

elevador. Quando Ana olhou para Carlos percebeu que ele estava a olhar para o seu corpo 

de cima para baixo e a sorrir. As portas do elevador abriram-se e a Ana saiu 

rapidamente”, na condição do estatuto do professor acontece como na vinheta 1 e 2. Esta 

vinheta representa comportamentos não-verbais mas de cariz sexual. 

 A vinheta 4, na condição de colega – “A Helena e o José são da mesma turma. 

José pediu repetidamente a Helena para encontrarem-se para um café ou almoço. Helena 

recusou repetidamente todas as suas ofertas. Recentemente José obteve o seu número de 

telemóvel através de um outro colega. Ligou-lhe durante a noite em casa e disse - Helena, 

eu sei que continuas a recusar almoçar comigo e estou a ligar para ver se mudas de ideia. 

Eu sou bom rapaz e tudo o que quero é passar um tempo contigo para nos podermos 

conhecer melhor. Helena apenas disse para parar de lhe ligar e desligou o telefone”, na 
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condição de professor repete-se como nas anteriores vinhetas. Este caso revela uma 

ocorrência com pedidos insistentes e indesejados. 

 E por fim, a vinheta 5 na condição de colega – “A Doriana perdeu uma aula na 

semana passada e perguntou ao Pedro, um estudante da sua turma se lhe poderia 

emprestar os seus apontamentos. O Pedro deu-lhe os apontamentos imediatamente. 

Quando a Doriana voltou para lhe devolver os apontamentos, Pedro disse que lhe devia 

estar muito agradecida, acrescentando Doriana, visto o que fiz por ti penso que me 

deverias recompensar. Doriana não entendeu o que Pedro quis dizer, até que Pedro 

continuou - Bem, eu sei de um agradável hotel situado nas proximidades, onde nos 

podemos conhecer um ao outro um pouco melhor, percebes? Doriana disse a Pedro que 

não estava definitivamente interessada e afastou-se”, na condição de professor é como em 

todas as restantes vinhetas. A última vinheta traduz assim um cenário em que há um 

pedido direto em troca de um favor sexual.  

Após o texto de cada vinheta foi apresentada uma questão fechada que implicava 

os participantes responderem se sim consideravam ou não assédio sexual a situação 

descrita em cima. De seguida, foram exibidas duas escalas com o objetivo de avaliar a 

perceção da adequação do comportamento do sexo masculino e o comportamento do sexo 

feminino, sendo 1 totalmente inapropriado e 7 totalmente apropriado.  

De forma a caraterizar a amostra com dados pessoais e sociais, no final das cinco 

vinhetas e das respetivas questões, surgiam um conjunto de questões para termos 

conhecimento sobre o sexo, idade e que curso frequentava e também questões como 

“Meio de residência”, “Crê numa religião?” “Quantas vezes frequenta a igreja?” e 

“Politicamente, onde se posiciona?” com o intuito de retirar alguns aspetos que poderiam 

ser significativos e relevantes.  
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3.4 Teste piloto  

 

Após a elaboração completa do questionário e a tradução das vinhetas para 

português surgiu a necessidade de realizar um estudo piloto que se define como um teste 

mas com uma amostra muito reduzida de participantes tal como o seu procedimento 

(Mackey & Gass, 2005). A principal finalidade da concretização deste teste foi melhorar 

o instrumento para depois avançar para a investigação. Segundo Canhota (2008), Mackey 

e Gass (2005) a importância da condução de um teste piloto deve-se ao fato deste 

conseguir descobrir pontos fracos do instrumento, testa-lo e avalia-lo.  

O teste piloto do presente estudo empírico teve uma amostra de três participantes 

com idades compreendidas entre os 22 e 23 anos, um do sexo masculino e duas do sexo 

feminino. Os participantes sabiam previamente sobre o tema desta dissertação por serem 

amigos próximos. 

Sobre o português de cada vinheta a concordância foi unânime e não apresentaram 

dificuldades em descodificar as situações. Numa breve análise, mostraram-se indecisos 

nas suas respostas, principalmente na questão – “ considera assédio sexual?”. Uma das 

explicações para a indecisão poderá residir na falta de conhecimento sobre o conceito de 

assédio sexual, por vezes afirmavam depois de lerem cada vinheta – “ muito forte para ser 

assédio”. Quando a condição de assédio era o professoro a definição de assédio não 

persistia de forma tão indecisa, portanto, desde logo cedo foi percebido que o fator poder 

poderá ser uma forte variável na perceção de assédio e não propriamente a situação em si. 

Outro aspeto relevante foi sentir que os participantes colocavam-se no papel das vítimas 

quando questionavam em voz alta “ e se fosse comigo? “.  
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3.5 Procedimento  

 

A maioria dos participantes foram convidados por e-mail a preencher um 

questionário on-line colocado em Google Docs. Metade dos e-mails incluía um link que 

reenviava para o questionário em que o assediador descrito nas vinhetas era colega e na 

outra metade o link reenviava para o questionário o assediador descrito nas vinhetas era 

professor.  

Foram consultados todos os sigarras da Universidade do Porto de modo a enviar o 

questionário por um correio e-mail dinâmico que permite enviar uma mensagem de 

correio eletrónico em simultâneo para um número grande de pessoas. Por exemplo, no 

sigarra da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

procede-se para o campo “Pesquisa”, e dentro desse mesmo campo temos várias escolhas 

na qual selecionamos “ Pessoal”, depois é exibido um quadro de pesquisa de pessoal em 

que poderemos por as informações que procuramos (Nome, Curso, Ano de entrada), e irá 

aparecer os resultados da pesquisa conforme dados que anteriormente colocamos. Por 

fim, escrevemos a mensagem que pretendemos, neste caso foi explicado que era um 

estudo para a dissertação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto no âmbito de Psicologia Social e de seguida aparecia o link de 

uma condição. Este processo foi repetido repetidamente, o que alterava era apenas o link 

que colocava em cada mensagem de modo a conseguir ser o mais aleatório possível.  

Outro mecanismo utilizado para o procedimento deste estudo empírico foram as 

redes sociais, como o Facebook, nos grupos das faculdades que se teve acesso foi 

redigido um texto muito semelhantes ao da mensagem dos e-mails dinâmicos, porém, 

como não havia outra forma, os dois links tinham que aparecer na mesma mensagem e 
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deixar à disposição dos participantes a escolha de responder a um dos links, e somente a 

um.  

4. Resultados  

 

Começámos por examinar a frequência com que cada vinheta era considerada uma 

situação de assédio sexual e as médias gerais de adequação do comportamento do 

assediador e da vítima (ver Tabela 1). Pode ver-se que ….. 

 

Vinhetas % positivas M assediador M vítima 

Corte de cabelo 30.4 
3.48 

(1.66) 
5.54 

(1.34) 

Jeans 94.1 
1.33 

(0.79) 
5.66 

(1.39) 

Olhar 70.9 
2.07 

(1.01) 
5.61 

(1.39) 

Telefonema 59.2 
1.99 

(1.28) 
5.69 

(1.51) 

Hotel 94.1 
1.27 

(1.27) 
6.35 

(1.18) 
 
Tabela 1. Percentagem de respondentes que consideram situação de assédio sexual e médias (e 

desvios-padrão) de adequação do comportamento (mínimo = 1; máximo = 7) do assediador e da 

vítima em cada situação. 
 

 

Frequência de Assédio 

 

De seguida, calculámos quantas das 5 situações, cada respondente considerou ser 

assédio, obtendo uma nova variável a que chamámos Frequência de Assédio, variando 

entre 0 (nenhuma vinheta é considerada assédio) e 5 (todas as vinhetas são consideradas 

assédio). Quanto mais elevada a Frequência de Assédio do respondente, mais facilmente 

ele/a considera o comportamento do assediador como sendo assédio sexual.  
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Conduzimos uma ANOVA da nova variável Frequência de Assédio em função do 

Sexo do Respondente e Estatuto do Assediador, as variáveis independentes mais 

relevantes do nosso estudo. A análise revelou que a interação não foi significativa, 

F(1,285) < 1, mas os dois efeitos principais são significativos. Como se pode ver na 

Tabela 2, os respondentes do sexo masculino consideraram em média menos situações 

como sendo assédio sexual do que as respondentes. Contudo a maior diferença foi em 

função do Estatuto do assediador: a situação era classificada como assédio por mais 

respondentes quando o assediador era professor do quando era colega.  
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M 

(DP) 
F p η2 

Estatuto do 
assediador 

Colega 
2.97 

(1.02) 
61.27 <.001 .21 

Professor 
4.02 

(1.03) 

Sexo 
Feminino 

3.61 
(1.09) 

8.02 .005 .03 

Masculino 
3.21 

(1.24) 

Religião 

Crente 
3.44 

(1.18) 
<1 - - 

Não crente 
3.52 

(1.13) 

Religiosidade 
Praticante 

3.36 
(1.12) 

1.27 ns - 
Não praticante 

3.56 
(1.25) 

Posição política 
Esquerda 

3.56 
(1.14) 

<1 - - 

Centro /Direita 
3.49 

(1.12) 

Zona de residência 

Rural/ Pequena 
cidade 

3.46 
(1.13) 

<1 - - 
Grande Cidade 

3.51 
(1.18) 

 
Tabela 2. Médias (desvios-padrão) da Frequência de Assédio (mínimo = 0; máximo = 5) em 

função do Estatuto do assediador e das variáveis dos respondentes, seguidas dos testes de 

diferenças entre médias. 
 

De seguida, verificámos se existiam diferenças entre as diversas categorias sociais 

dos respondentes. De forma a simplificar as análises, agrupámos níveis de algumas das 

variáveis. Na Posição Política, agrupámos Extrema-Esquerda e Esquerda, numa categoria 

e Centro, Direita e Extrema-Direita, noutra. No Meio de Residência, agrupámos Aldeia, 

Quinta, Vila e Pequena cidade numa só categoria.  
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Como se pode verificar na Tabela 2, não existem diferenças em função destas variáveis 

sociodemográficas. Também não encontrámos uma associação significativa com a Idade, 

r = -.07, ns. 

 

 

Adequação do comportamento do assediador 

 

As variáveis de adequação do comportamento do assediador estavam pouco 

relacionadas entre si através das 5 situações, Alfa de Cronbach = .59. A análise factorial 

(Análise de Componentes Principais – ACP; KMO = .65, Teste de esfericidade de 

Bartlett, χ2 (10) = 130.15, p > .001) extraiu apenas um factor mas explicando apenas 

37.80% da variância (Eigenvalue = 1.89). Não pudemos pois agregar as 5 respostas e 

analisámos cada uma delas separadamente.  

Como seria de esperar, as correlações com a Frequência de assédio foram elevadas. 

Quando o assediador era colega, as correlações variaram entre r = - .25 e - .34, p = .002 e 

< .001, respectivamente. Quando o assediador era professor, as correlações variaram entre 

r = -.29 e - .38, p = .001 e < .001, respectivamente. Quanto mais os respondentes 

percepcionavam as situações como sendo assédio sexual (quanto mais baixo era o seu 

limiar), menos apropriado consideravam o comportamento dos assediadores fossem 

colegas ou professores. 
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Corte de 
cabelo 

Jeans Olhar Telefonema Hotel 

Estatuto do 
Assediador 

Colegas 
4.57 

(1.39) 
1.45 
(.96) 

2.20 
(1.06) 

2.44 
(1.36) 

1.42 
(.88) 

Professores 
2.34 

(1.03) 
1.20 
(.54) 

1.92 
(.94) 

1.52 
(1.00) 

1.11 
(.56) 

 
F 237.95 7.64 5.67 42.74 12.86 
p <.001 .006 .02 <.001 <.001 

η2 .45 .03 .02 .13 .04 
 
Tabela 3. Médias (desvios-padrão) da das medidas de apropriação do comportamento do 

assediador (mínimo = 1; máximo = 7) em todas a vinhetas em função do Estatuto do assediador, 

com testes de diferenças entre médias. 
 

 

As análises efetuadas revelaram que a variável manipulada Estatuto do assediador 

teve efeitos significativos nas 5 respostas, sendo o maior na vinheta “Corte de cabelo” e a 

menor diferença foi na vinheta “Olhar”. Em todas as vinhetas, o comportamento era 

considerado mais inapropriado quando o assediador era professor do quando o assediador 

era colega (cf. Tabela 3). 

 

  
Corte de 
cabelo 

Jeans Olhar Telefonema Hotel 

Sexo do 
respondente 

Feminino 
3.34 

(1.58) 
1.28 

(0.77) 
1.99 

(0.99) 
2.04 

(1.34) 
1.19 

(0.67) 

Masculino 
3.78 

(1.79) 
1.43 

(0.83) 
2.22 

(1.05) 
1.89 

(1.15) 
1.43 

(0.89) 

 
F 4.53 2.45 3.07 <1 6.83 
p .04 Ns Ns - .009 

η2 .02 - - - .02 
 
Tabela 4. Médias (desvios-padrão) da das medidas de apropriação do comportamento do 

assediador (mínimo = 1; máximo = 7) em todas a vinhetas em função do Sexo do respondente, 

com testes de diferenças entre médias. 
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As análises revelaram também que a variável sexo do respondente teve efeitos nas 

respostas: os respondentes do sexo feminino consideraram o comportamento do 

assediador menos apropriado que os do sexo masculino. Contudo, as diferenças foram 

significativas apenas em duas das vinhetas, “Corte de cabelo” e “Hotel” (cf. Tabela 4). De 

notar, que se tratam duas das vinhetas mais inequívocas, a primeira pela negativa e a 

segunda pela positiva. As restantes variáveis relativas ao respondente, não tiveram efeitos 

significativos em qualquer das respostas, pelo que não apresentámos resultados 

detalhados. As correlações com a Idade do respondente foram em todos os casos, não 

significativas, sendo a maior r = -.04, ns. 

 

 

Adequação do comportamento da vítima  

 

As variáveis grau de adequação do comportamento da vítima estavam mais 

relacionadas entre si através das 5 situações, Alfa de Cronbach = .74. A ACP (KMO = 

.78, Teste de esfericidade de Bartlett, χ2 (10) = 307.16, p > .001)) extraiu apenas um 

factor mas agora explicando 50% da variância (Eigenvalue = 2.49) pelo que agregámos as 

respostas numa só variável.  

Inesperadamente, a correlação com a Frequência de Assédio foi positiva e 

significativa quando o assediador era professor, r = .21, p = .01, e não significativa 

quando o assediador era colega, r = .08, ns. Quando a assediador era professor, mais 

apropriado consideravam as diversas situações como exemplo de assédio sexual, mais 

consideravam o comportamento (assertivo) da estudante como sendo apropriado. Já 

quando o assediador era colega, não existia relação entre os dois tipos de julgamento. 
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As diferenças entre médias foram apenas significativas com a variável Estatuto do 

Assediador, e com a Zona de residência do respondente. A correlação com a Idade do 

respondente foi quase nula, r = -.04, ns.  

Quando o assediador era professor o comportamento (assertivo) das vítimas era 

considerado mais adequado do que quando era colega. Quando o/a respondente era de 

uma Grande cidade, considerava o comportamento (assertivo) das vítimas mais adequado 

do que quando era de um pequeno meio urbano ou rural. As restantes variáveis 

sociodemográficas não produziram efeitos significativos.  
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Tabela 5. Médias (desvios-padrão) das medidas de apropriação do comportamento da vítima 

(mínimo = 1; máximo = 7) em todas a vinhetas em função de todas as variáveis consideradas, com 

testes de diferenças entre médias. 
 

Como seria de esperar, a diferença de grau de adequação do comportamento da 

vítima em função do Estatuto do assediador foi bastante menor do que as diferenças 

obtidas com o grau de adequação do comportamento do assediador em função da mesma 

variável. 

 

 

 

 
M 

(DP) 
F p η2 

Estatuto do 
assediador 

Colega 5.70 
(1.09) 

4.64 .03 .02 
Professor 

5.97 
(0.95) 

Sexo 
Feminino 

5.79 
(1.06) 

<1 - - 

Masculino 
5.89 

(0.97) 

Religião 

Crente 
5.87 

(1.00) 
<1 - - 

Não crente 
5.75 

(1.10) 

Religiosidade 
Praticante 

5.88 
(1.02) 

<1 - - 
Não praticante 

5.85 
(0.96) 

Posição política 
Esquerda 

5.93 
(0.89) 

<1 - - 

Centro /Direita 
5.94 

(1.07) 

Zona de residência 

Rural/ Pequena 
cidade 

5.67 
(1.19) 

 5.20 .02 .02 

Grande Cidade 
5.96 

(0.89) 
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Capítulo III  

 

1. Discussão 

 

 

 Na presente dissertação, o estudo realizado pretendeu verificar os efeitos da 

variável sexo do respondente e da variável estatuto do assediador na perceção de assédio 

sexual entre os estudantes universitários do Porto. Outras variáveis como a religião, 

política, curso e meio de residência dos participantes foram também consideradas, com a 

finalidade de verificar se os significados de contextos diferentes da nossa vida poderão 

apresentar efeitos sobre as percepções deste tema. O principal intuito deste estudo foi, 

essencialmente, contribuir para o conhecimento das atitudes e crenças sobre o assédio 

sexual em Portugal. 

 Numa análise geral, podemos afirmar que as perceções das estudantes 

universitárias sobre as situações das cinco vinhetas diferem significativamente das 

perceções dos estudantes, uma vez que elas tendem a classificar mais situações de assédio 

do que os homens, isto, independentemente das condições de estatuto do assediador. No 

entanto, as maiores diferenças encontradas foram as devidas ao estatuto do assediador, 

isto é, as situações em que o o assediador era professor eram classificadas como assédio 

por mais participantes do que aquelas em que o assediador era colega. As variáveis: 

política, religião, curso e meio de residência não apresentaram efeitos significativos.  

 Face à análise dos resultados obtidos, rejeitamos a hipótese 1 “não existem 

diferenças significativas entre os sexos”. A hipótese foi formulada através dos resultados 

do estudo de Bursik (1992) que não encontrou diferenças significativas entre os dois 
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sexos numa amostra de 124 académicos, sendo 73 mulheres e 51 homens. Os nossos 

resultados ainda que não correspondam aos resultados de Bursik (1992), vão ao encontro 

de várias investigações revistas nesta dissertação, as quais mostraram que as mulheres 

tem maior predisposição para avaliarem um comportamento como assédio sexual. 

Swiatkiewicz (2004), que recentemente realizou um estudo sobre perceções de assédio 

em Portugal, também encontrou diferenças significativas entre a perceção das mulheres e 

dos homens face às nove situações propostas de assédio, sendo que as mulheres fizeram 

classificações de assédio sexual com mais facilidade. A sociedade tende a categorizar as 

pessoas com base no seu sexo, alterando o seu comportamento face a cada um dos sexos 

(Allport, 1954; Ito & Urland, 2003;Stangor, Lynch, Duan, & Glass, 1992). Isso poderá 

explicar também as diferenças de perceção em relação a uma determinada situação. No 

local de trabalho, as mulheres podem sofrer assédio sexual por parte de homens que 

cultivam crenças de que o sexo feminino é um objeto sexual e não um verdadeiro parceiro 

profissional dentro da organização. Tais crenças levam-nos a considerar os seus 

comportamentos de assédio naturais (Burges & Borgida, 1997). Alguns dos nossos 

inquiridos do sexo masculino poderão possuir essas crenças relativamente às suas colegas 

vendo-as não propriamente como colegas mas como possíveis parceiras sexuais, e 

provavelmente encararam algumas das situações apresentadas no nosso estudo como 

naturais. Como referido na introdução, esquemas de género como estes são consistentes 

com alguns valores mantidos pela sociedade, pais, escolas, e os restantes contextos 

institucionais que envolvem os seres humanos (Howard & Renfrow, 2002; Ridgeway & 

Correl, 2004). Na realidade, e caso nada seja feito, os actuais estudantes, que um dia serão 

profissionais, poderão continuar nos contextos de trabalho com o mesmo tipo de crenças 

acerca das mulheres dando lugar a situações como as descritas. Há, por isso, a nossa 

grande responsabilidade de desenvolver nas crianças e nos jovens um pensamento 
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igualitário sobre a mulher e o seu papel na sociedade, sobre a sua importância e sobre as 

suas capacidades como ser humano igual ao homem.  

 Apesar de neste estudo em particular não se ter trabalhado os efeitos do papel de 

género na perceção de assédio, é essencial ter este conceito sempre presente. A verdade é 

que o papel de género vai além do sexo de cada um de nós, e pode ter efeitos sobre as 

perceções sociais. Por exemplo, os estudos revelam que os homens que mostram uma alta 

masculinidade tendem a identificar menos situações de assédio (Powell, 1986). O papel 

de género é um campo mais subjetivo da realidade que poderá ajudar a perceber melhor 

alguns resultados das percepções de assédio sexual.  

 Os presentes resultados não foram muito surpreendentes tendo em conta a 

investigação anterior. Para além da maioria das teorias o confirmarem: a falta de 

conhecimento sobre o conceito de assédio sexual, e tudo o que engloba, bem como o 

próprio papel da mulher na sociedade atual e os vestígios de uma cultura de 

masculinidade poderão explicar as diferenças encontradas. Percebe-se que existe um 

caminho a percorrer nesta matéria quer em contextos sociais quer em contextos de 

trabalho, quer nas ferramentas de mídias sociais. Como vimos, a própria legislação 

portuguesa ainda se encontra atrasada no que se refere às questões de assédio sexual no 

trabalho, relativamente a outras legislações como a francesa, espanhola e brasileira em 

que o assédio está previsto nos respectivos Códigos Penais. Já que uma grande parte das 

nossas crenças, percepções e condutas para com os outros, é influenciada por uma 

autoridade reconhecida, existe uma elevada possibilidade de que a pouca importância 

dada pela legislação portuguesa a este assunto mantenha inalteradas as perceções e 

atitudes das pessoas em geral face a este tipo de questões. Isto é, quando um colega, um 

professor, um patrão têm consciência de que não há criminalização dos comportamentos 

de assédio, possivelmente, ele terá menos receio de o realizar. Assim, acaba por existir na 
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própria sociedade uma certa naturalização destes comportamentos ao contrário de muitos 

outros que estão prescritos no código penal.  

 A hipótese 2 “existem diferenças entre as duas condições de assédio” é 

confirmada como se pode verificar nos resultados. O comportamento foi avaliado como 

mais inapropriado quando o assediador era professor em relação a quando era colega, em 

todos os casos apresentados. Este efeito do Estatuto do assediador é fundamentado pela 

teoria e pelos resultados de Bursik (1992) a qual constatou que o poder do assediador é 

um forte preditor para as pessoas percecionarem de forma mais consistente uma situação 

como assédio sexual. Para além de Bursik (1992), existem outros estudos que apoiam a 

existência de diferenças de perceções devidas ao estatuto do agressor. Foram encontradas 

diferenças de perceções num estudo de Lester, Banta, Barton, Elian, Mackiewicz, and 

Winkelried (1986) em que tanto os homens como as mulheres percebiam mais facilmente 

casos de assédio sexual quando estes eram realizados por instrutores do que quando eram 

realizados por pares. Outros estudos que tinham como objetivo perceber os fatores que 

mais influenciam a perceção e o julgamento dos comportamentos encontraram também 

diferenças significativas em casos de assédio de aluno-aluno em relação aos de professor-

aluno (Pyror, 1985; Pyror & Fay, 1988).  

Estes resultados seriam de esperar, uma vez que estudos anteriores realizados em 

contextos de trabalho (por exemplo, Garcia, 2001) verificaram que, quando existe uma 

relação de poder entre o assediador e a vítima, tornando os trabalhadores submissos dos 

seus patrões, é frequente acontecer a troca de favores sexuais por aumento de salários ou 

até para impedirem o próprio despedimento. Os comportamentos de assédio acontecem 

assim, em muitos casos, devido a uma relação de poder, isto é, quando existe a relação de 

dependência de alguém para com alguém. Quando essa hierarquia é fixa e indiscutível, a 

vítima sente-se num papel em que não pode e nem deve rejeitar o assédio sexual. Este 
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tipo de acontecimentos é reconhecido na nossa sociedade em geral (embora pouco 

denunciado), e tal poderá ter desencadeado as grandes diferenças encontradas relativas ao 

estatuto do assediador.  

No presente estudo, surgiu um outro resultado significativo: quanto mais os 

participantes consideram a situação como sendo assédio sexual, menos apropriado 

consideraram o comportamento dos assediadores, fossem professores ou colegas.  

 Existem outros resultados que devem ser contemplados para aprofundar mais o 

nosso conhecimento sobre este tema. É significativo entender quais são as vinhetas que 

são percecionadas com maior frequência como assédio sexual. As situações que 

envolvem comentários sexuais sobre a aparência física (vinheta 2) e propostas diretas 

sexuais em troca de favores (vinheta 5) têm ambas uma percentagem de 94.1% de 

respondentes que consideram a situação como assédio sexual. Portanto, pode-se inferir 

que, neste estudo, as situações que têm um teor sexual mais elevado, subjacente e 

percetível são também as que são percecionadas em maior percentagem como assédio.  

 Numa análise mais secundária, as categorias sociais dos participantes não 

apresentam diferenças significativas quanto à perceção de assédio. A leitura destes 

resultados poderá ser positiva, ou seja, no geral, o conceito intrínseco que estes estudantes 

têm acerca do assédio não pode ser explicado pelo meio onde vivem, pela sua religião e 

respetiva frequência ou pelo seu posicionamento político.  

 No que diz respeito à presente investigação, pensamos que os seus principais 

objetivos foram alcançados. Contudo, o presente estudo apresenta limitações que se 

devem evidenciar. Em Portugal não existem muitas investigações nesta matéria e, muito 

menos, com estudantes universitários o que determinou alguma dificuldade na procura de 

teoria para sustentar alguns resultados. A maior parte dos estudos dos últimos anos foram 

realizados em contextos de trabalho. O estudo de Bursik (1992) foi dos poucos que 
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encontrámos sobre o assédio sexual na universidade. Sendo um estudo de perceções é 

difícil explicar o que é “errado” ou “certo” acerca das respostas dos participantes, ainda 

que obviamente se possam tirar conclusões interessantes. O tamanho da amostra é 

adequado mas poderia ser ainda maior; porém, é difícil prender os estudantes a 

investigações e pedir-lhes que “gastem” o seu tempo a responder às mesmas. 

Para concluir, o assédio sexual deve ser encarado como um problema de ordem e 

responsabilidade sociais. Este tipo de violência merece toda a atenção dos investigadores 

sociais, uma vez que ela se encontra ancorada nas culturas as quais englobam crenças e 

atitudes seculares depreciativas do valor da mulher e do seu papel na sociedade.  

 Em casos de assédio é reconhecido por nós que devemos agir e proteger a vítima. 

Devemos ter consciência da experiência traumática que é para as mulheres e para 

qualquer ser humano que sofra com o assédio. As consequências psíquicas, sociais e até 

económicas são enormes e fora do alcance de perceção de muitos de nós.  

A nossa sociedade ainda carece de redes de apoio, sensibilização e dedicação 

sobre este tema, como o trabalho realizado por UMAR. Ter conhecimento sobre o 

conceito de assédio, o que ele provoca, como se deve agir são critérios fundamentais para 

uma maior prevenção. É uma questão de direito Humano, de liberdade. É um direito e um 

dever, sabê-lo.  
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Anexo 1 – Questionário para a condição colega vs colega    
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Anexo 2 – Questionário para a condição professor vs aluno  
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