
Assédio sexual é crime.

 Denuncie.
falabr.cgu.gov.br

ouvidoria@ifba.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional (Dgcom)

Departamento de Jornalismo (Dejor)

Este folder é parte integrante da Campanha de Prevenção e
 Enfrentamento ao Assédio Sexual no IFBA 

Av. Araújo Pinho, nº39 - Canela - Salvador - BA - CEP: 40.110-150
www.ifba.edu.br

Mais informações na página da Campanha: 
https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ campanha_
e_enfrentamento_ao_assedio

Como prevenir
e enfrentar o

assédio sexual
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A presença do assediador ou assediadores e do assediado, a vítima;

O comportamento do assediador que visa a vantagem sexual ou desestabilizar 
o ambiente de ensino e trabalho;

A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima.

ATITUDES para cessar o Assédio Sexual ou evitar que se agrave 
no ambiente de ensino e trabalho:

FORMAS de reunir provas do Assédio Sexual:

Dizer claramente “não” ao assediador;

Buscar rede de apoio na instituição: colegas, coordenadores(as), gestores supe-
riores e responsáveis por atendimentos pedagógicos e psicossociais;

Buscar rede de apoio fora da instituição: amigos e familiares;

Livrar-se do sentimento de culpa, pois o crime não depende do comportamento
da vítima, mas do assediador.

A responsabilidade de professores(as) e 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990). 

Entre as “Infrações Administrativas” previstas no 
ECA, está “deixar de comunicar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimen-

“Fique claro que uma cantada é algo pessoal, 
uma tentativa sedutora de conseguir um 
envolvimento amoroso e sexual, e o assédio, 
uma questão eminentemente organizacional, já 
que necessita da estrutura de poder para 
sustentar-se e ameaçar o outro. Confundir um 
com o outro é deslocar o eixo do problema e, 
portanto, a sua possibilidade de resolução. A 
sociedade, em geral, é hoje menos complacente 
com a estratégia do avestruz do passado, 
mesmo aquelas sociedades, como a nossa, que 

Maria Esther de Freitas, professora e pesquisa-
dora da FGV-EAESP. 
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˜Penso que três ações devem ocorrer de forma concomitante e são igualmente importantes:
 
(1) , ou seja, discutir constantemente no Instituto e com todas as catego-
rias que o compõem (estudantes, servidores e funcionários terceirizados) o que caracteriza assédio e as 

(2)  para que se sintam mais seguras dos seus direitos 
e menos sozinhas no processo de denúncia;
 
(3) Fortalecer a rede de enfrentamento com articulações institucionais internas e externas, para que o 

Heide Damasceno, assistente social e presidente da Comissão Permanente de Combate ao Assédio - 
CPCA/IFBA-Salvador.
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Evitar e provar a ocorrência do assédio sexual não é tarefa simples, pois o crime normalmente 
acontece em situações isoladas, em que a vítima é surpreendida, e sem a presença de testemu-
nhas. Nesses casos, é importante que estudantes, servidores(as) e trabalhadores(as) terceiriza-

agir para evitar o crime e reúnam provas contra o assediador. Reunir evidências como bilhetes, documentos, e-mails, fotos, gravações em áudio 
ou em vídeo, ligações telefônicas, mensagens em redes sociais, presentes e 
relatórios;

Anotar em detalhes os fatos em uma espécie de agenda, com informações sobre 
dia, mês, ano,  hora, local, testemunhas, conteúdo da conversa e conduta do 
assediador;

Ter conhecimento de que o depoimento da vítima tem valor como prova;

Relatar o assédio sexual às instâncias institucionais de denúncias, como comissão 
de ética, correição e ouvidoria;

Relatar o assédio sexual ao sindicato ou representação estudantil;

Registrar o assédio sexual em uma Delegaciada Mulher ou em uma delegacia 
comum.

Relatar o assédio sexual às instâncias institucionais de denúncias, como comissão 
de ética, correição e ouvidoria. Atenção: o registro formal de denúncia deve ser 
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