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Este material é dedicado a
todas as B.Girls e B.Boys do
Brasil e do mundo, com o
intuito de orientar e
conscientizar sobre todos
os tipos de práticas de
assédio, os direitos da
vítima e os locais de
acolhimento em todo o
território nacional.

Assédio é todo comportamento
indesejado, com o objetivo ou o

efeito de perturbar ou constranger
a pessoa, afetar a sua dignidade

ou de criar um ambiente
intimidativo, hostil,

degradante, humilhante
ou desestabilizador.

O que é assédio?
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Perseguição.

Exposição a situações
humilhantes e constrangedoras,
com frequência, acarretando     
 abalo físico ou psicológico do
indivíduo.

Situações que criem isolamento
da vítima.

(É importante ressaltar que o
assédio moral é reconhecido
pela constância das ocorrências)
 

Elogios, demonstração de interesse ou mesmo
convites para sair, que não tenham intimidação,      
constrangimento, atitudes ofensivas ou qualquer
outro tipo de atitude invasiva.

Qualquer atitude em que haja consentimento e
retribuição de ambas as partes não é
considerado assédio.

Obs: É importante saber perceber os limites de
uma brincadeira ou comentário.
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O que é assédio moral?

O que nao é assédio moral?~
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Caracteriza-se por constrangimentos ou
qualquer conduta não permitida, de caráter
sexual, podendo ser por palavras, gestos ou

atitudes. Diferente do assédio moral, o assédio
sexual pode ser considerado mesmo que

ocorra UMA ÚNICA VEZ e que não seja
consumado o favor sexual.

 
Apesar de atingir toda a
sociedade, as mulheres

ainda são as mais afetadas.

O que é assédio sexual?

Mensagens com teor erótico ou que incitem ao
favor sexual.
Toques não consentidos.
Sarrar, esfregar, encostar em alguém ao transitar.
Comentários inapropriados sobre as partes físicas
de alguém.
Compartilhar imagens de mulheres de forma
sexual ou que sejam conteúdos sexuais em si.
Chantagem que incite ao favor sexual.
Forma de olhar ofensiva.
Barulhos, sons e gestos inapropriados.
Telefonemas, piadas e comunicação obscena.
 Quaisquer outros comportamentos que tenham
intenção sexual.

Tipos de assédio sexual:
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Relações de superioridade em relação às
mulheres, seja no ambiente familiar, de     
 trabalho ou ciclo social.
Normalização da exposição de sua virilidade e
imposição da força em demasia (não se pode
descartar a influência da pornografia e seu
acesso sem orientação).
Falta de incentivo à expressão dos sentimentos,
o que transforma muitos dos homens em
pessoas com questões pessoais mal resolvidas,
que, por sua vez, extravasam frustração e
opressão onde vivem.
Falta de empatia às mulheres e suas causas.

Porque existe a construção de um ideal de
masculinidade na sociedade, com eficácia notável e
fundamentada em:
 

Por que os homens são os
que mais cometem

assédio?
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É importante que
os homens (e mulheres)

cuidem da saúde psicológica
e percebam a importância
de melhorar suas relações

na sociedade.



Como os B.Boys podem 
 ajudar no combate ao

assédio ?

Perceba seu comportamento com as mulheres à sua
volta:   escutá-las sem cortar sua fala, procurar saber
como se sentem em relação a você e se, em algum
momento, você cometeu uma atitude que as
menosprezou é um importante passo para a mudança.
Grande parte dos homens são ensinados a falar e não a
ouvir.
Conscientize sua rede:  converse com outros homens a
respeito, de acordo com o nível de abertura de seu ciclo
social, questione os comportamentos assediadores de
amigos e familiares.
Empatize: não incentive, não compartilhe, não curta
conteúdos em redes sociais que mostrem mulheres de     
 forma sexualizada ou que as mostrem como objeto,
mesmo que você não as conheça. Enquanto você, ou outro
homem, expõe uma mulher, uma família é abalada.
Tenha consciência nos eventos e evite
constrangimentos: se estiver em situação de grande
aglomeração, como Jam’s, festas e outros e, ao
caminhar, deparar-se com mulheres, procure passar
sempre de costas por elas.
Não passe pano: não consinta que seu colega faça     
 comentários ou piadas inapropriadas. Quando
testemunhar uma atitude de assédio, alerte-o e defenda
a vítima, retirando-a do local e, se possível, preste apoio.
Acredite na vítima: não desligitimize o relato só porque
você conhece o autor há anos. Todos estão passíveis a
erros. Preste apoio dentro do seu conhecimento e a
direcione a instituições legais para que ela seja acolhida.

Veja a seguir algumas atitudes que você, B.Boy, pode tomar
para ajudar a reverter esse quadro:
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Disponibilizando o guia, digital ou fisicamente, para
participantes do evento, em ações dentro do mesmo.
Busque possibilitar um espaço de escuta, podendo
semear informativos, criar um núcleo de atendimento
ou apoio psicossocial.
De acordo com uma pesquisa feita pela
Rede B.Girls do Brasil, a maior parte
dos casos ocorre dentro dos eventos. 
Apoie as ações de mulheres do seu
ciclo social, dentro e fora do evento,
divulgue e procure manter-se informado
sobre o assunto para saber como atuar
em caso de necessidade.
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Grande parte das vítimas são B.Girls e
LGBTQIAPs. Dentre elas, as homossexuais e
transsexuais também passaram por algum
tipo de situação constrangedora mesmo
deixando clara a sua orientação sexual ou
relacionamento, não seja conivente com isso.

Desconstrua a visão hiperssexualizada sobre as mulheres!

Se você sabe ou já percebeu que a pessoa não está
interessada em você, não invista na “brincadeira”.

Sou produtor cultural,
como posso ajudar?

Dica para todes:
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Reúna provas, como e-mail, prints de tela,
gravações, áudios, fotos e similares.

Busque estar acompanhada, para ter
testemunhas. Caso esteja sozinha, busque
apoio dentro da comunidade e notifique os
outros participantes sobre o ocorrido e não
hesite em entrar com medidas cabíveis.

O que fazer para
denunciar?
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Expor, na internet, fotos e outras informações que
denunciem publicamente o autor, mesmo que
você seja a vítima, constitui crime! 

Alertar sua comunidade do ocorrido é diferente de
expor o assediador. Essa atitude é tida como dano
moral de acordo com a Constituição Federal de
1988, artigo 5º. Há ainda a Lei 12. 737/2012 sobre
uso indevido de imagem alheia e que informa que
tal ato pode gerar pena de 1 mês até 1 ano de
prisão. Por isso, aja com cautela e busque
orientação. Siga dentro da lei com o assediador,
para que o caso seja direcionado por instituições
responsáveis. Verifique as leis do seu país a
respeito de exposição de pessoas nas redes
sociais.

Evite situações que possivelmente
fique sozinha com o assediador.
Notifique outras B.Girls/mulheres.
Informe-se, só assim poderá     
 proteger a si mesma e a outras
mulheres.
Busque participar de redes de apoio.
 Registre tudo que puder.
 Não se cale!

O que fazer para combater
o assédio?

O que não fazer:
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Além disso, procurar apoio
psicológico é fundamental.
Busque na sua região
atendimento profissional,
você não deve passar por
isso sozinha!
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Portais nacionais:

Portal 180 - Central de Atendimento à Mulher: Possui
atendimento nacional e internacional, funciona 24h por dia,
durante os sete dias da semana, inclusive aos feriados.

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos:
https://ouvidoria.mdh.gov.br/portal

Para buscar outras formas de atendimento e
dependendo do seu caso e município, você pode buscar
por delegacias especializadas em atendimento à
mulher. Mas, caso não haja no seu município, você pode
procurar por juizados ou varas especiais de violências
doméstica ou ainda Casas-Abrigo e outras instituições
de amparo. Saiba mais aqui:
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-
contra-violencia/servicos-especializados-de-atendimento-a-
mulher#:~:text=A%20Casa%20da%20Mulher%20Brasileira,%
3B%20cuidado%20das%20crian%C3%A7as%20%E2%80%93
%20brinquedoteca%3B

Você também pode pesquisar por instituições no site
Mapa de Acolhimento:
https://www.servicospublicos.mapadoacolhimento.org/#blo
ck-33190

A quem recorrer?
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Se você está ou mora fora do Brasil, ou é de origem
estrangeira, encontre locais que atendam mulheres na

sua região e compartilhe com sua rede.

https://ouvidoria.mdh.gov.br/portal
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-contra-violencia/servicos-especializados-de-atendimento-a-mulher#:~:text=A%20Casa%20da%20Mulher%20Brasileira,%3B%20cuidado%20das%20crian%C3%A7as%20%E2%80%93%20brinquedoteca%3B
https://www.servicospublicos.mapadoacolhimento.org/#block-33190


Acre (AC) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-acre/
Alagoas (AL) https://www.tjal.jus.br/coord_est_mulher/?
pag=CEMjenfrent04
Amapá (AP) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-amapa/
Amazonas (AM) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-
da-mulher-amazonas/
Bahia (BA) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-bahia/
Ceará (CE) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-ceara/
Distrito Federal (DF)
https://www.pcdf.df.gov.br/informacoes/lista-
telefonica/68/deam-delegacia-especial-de-atendimento-a-mulher
Espírito Santo (ES) https://sesp.es.gov.br/delegacias-e-distritos-
policias
Goiás (GO) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-goias/
Maranhão (MA) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-
da-mulher-maranhao/
Mato Grosso (MT)
https://cemulher.tjmt.jus.br/servicos/delegacias-de-defesa-da-
mulher
Mato Grosso do Sul (MS)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-mato-
groso-do-sul/
Minas Gerais (MG)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-minas-
gerais/
Pará (PA) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher/

Delegacias de Atendimento
à mulher por estado em

ordem alfabética:
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Paraíba (PB) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-paraiba/
Paraná (PR)
http://www.policiacivil.pr.gov.br/Endereco/DELEGACIA-DA-
MULHER-DA-CAPITAL
Pernambuco (PE)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-
pernambuco/
Piauí (PI) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-piaui/
Rio de Janeiro (RJ)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-rio-
janeiro/
Rio Grande do Norte (RN)
https://www.cmnat.rn.gov.br/p/rede-de-protecao-a-mulher
Rio Grande do Sul (RS)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-rio-
grande-do-sul/https://caxias.rs.gov.br/servicos/seguranca-
publica/diretoria-de-protecao-social/coordenadoria-da-mulher
Rondônia (RO) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-
da-mulher-rondonia/
Roraima (RR) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-
da-mulher-roraima/
Santa Catarina (SC)
http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-mulher-santa-
catarina/
São Paulo (SP) http://www.servicos.blog.br/justica/deam-
delegacias-especializadas-atendimento-mulher/
Sergipe (SE) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-da-
mulher-sergipe/
Tocantins (TO) http://www.servicos.blog.br/justica/delegacia-
da-mulher-tocantins/
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Delegacias de Atendimento
à mulher por estado em

ordem alfabética:
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https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/06/02/vi
olencia-sexual-e-mais-recorrente-em-mulheres-brancas-entre-15-
e-24-anos.htm?
aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996

https://www.vidaeacao.com.br/mulheres-sao-principais-vitimas-
de-assedio-no-trabalho/

https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/01/19497
01-42-das-mulheres-ja-sofreram-assedio-sexual.shtml?
aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996https://www.b
bc.com/portuguese/brasil-47365503

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-
02/mais-de-500-mulheres-sao-agredidas-por-hora-no-brasil-
revela#:~:text=Levantamento%20do%20F%C3%B3rum%20Brasilei
ro%20de,sendo%20que%20177%20sofrem%20espancamento.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-
09/em-917-das-cidades-do-pais-nao-ha-delegacia-de-
atendimento-
mulher#:~:text=Na%20maioria%20das%20cidades%20brasileiras,
Geografia%20e%20Estat%C3%ADstica%20(IBGE).

https://azzolinadvogados.com.br/9-caracteristicas-assedio-
sexual/#:~:text=O%20Ass%C3%A9dio%20Sexual%20%C3%A9%20
o,a%20liberdade%20sexual%20do%20outro.&text=O%20ass%C3
%A9dio%20sexual%20%C3%A9%20crime%20e%20precisa%20ser
%20denunciado.

Pesquisa do psicólogo John Pryor sobre propensão masculina ao
assédio:
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/01/16/Por-que-
alguns-homens-assediam-mulheres-segundo-este-pesquisador
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