
O QUE É ASSÉDIO?
São condutas e comportamentos abusivos que trazem danos à personalidade, dignidade ou integridade física de alguém de

forma repentina ou não, como: agredir, abusar, humilhar, ridicularizar, ofender, desestabilizar e ameaçar.

VOCÊ SABE RECONHECER OS
TIPOS DE ASSÉDIO?

ASSÉDIO SEXUAL
Conduta de natureza sexual, que pode ser manifestada
fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios,
propostas ou impostas contra a vontade de uma pessoa,
causando constrangimento e violando sua liberdade
sexual. Pode ser repetida ou não.

ASSÉDIO VIRTUAL
Também chamado de cyberbullying, acontece quando
uma pessoa utiliza dos meios tecnológicos de
informação, sendo sua maioria redes sociais, para
ofender, hostilizar, intimidar, importunar ou perseguir
uma pessoa.

ASSÉDIO MORAL
Ocorre quando uma pessoa é exposta a situações de
constrangimento, exclusão, humilhação e perseguição de
forma prolongada.

VIOLÊNCIA SEXUAL
É todo ato sexual, tentativa de ato sexual ou insinuações
sexuais contra a vontade de uma pessoa ou sem seu
consentimento. Ela pode ocorrer em diferentes graus de
força e intimidação psicológica, extorsão e ameaças.

EXEMPLOS
Contestar ou criticar constantemente uma pessoa;
divulgar boatos ofensivos sobre ela; dirigir-se à pessoa
por meio de gritos e xingamentos; ameaçar a integridade
física dela; discriminação relacionada à um grupo de
pessoas; sobrecarga de trabalho; excluir e isolar a pessoa
no ambiente de trabalho para não participar
coletivamente das funções.

Discursos de ódio; comentários sexuais e pejorativos;
perseguição; divulgação de dados, fotos ou informações
pessoais sem consentimento.

EXEMPLOS

Pedir favores sexuais em troca de benefícios; insinuações,
gestos, chantagens, piadas, perturbações e ameaças de
cunho sexual; contato físico não desejado; criação de um
ambiente pornográfico; convites impertinentes.

EXEMPLOS

Estupro em um relacionamento; estupro por pessoas
conhecidas ou desconhecidas; tentativas sexuais
indesejadas; abusos sexuais de pessoas mentalmente ou
fisicamente incapacitadas; estupro e abuso sexual de
crianças.

EXEMPLOS

Pesquisa e Edição por Sophia Moia Henriques e Anna-Beatriz Bassalo Aflalo.
Fonte: 1º Diagnóstico de Gênero na Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR, 2020.

20%
das mulheres entrevistadas no
primeiro diagnóstico "Gênero na
Arquitetura e Urbanismo" do
CAU/BR alegam ter sofrido Assédio
Moral no ambiente de trabalho no
ano de 2020.

65%
das mulheres entrevistadas  em
pesquisa da Dr. Margarida Barreto
(PUC-SP)  relatam atos repetidos
de violência psicológica, contra
29% dos homens entrevistados.

44%
das mulheres entrevistadas no
primeiro diagnóstico "Gênero na
Arquitetura e Urbanismo" do CAU/BR
alegam ter sofrido Discriminação
de Gênero no ambiente de trabalho
no ano de 2020.


