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A sociedade contemporânea tem visto crescerem as discussões sobre a temática do assédio. Essa 

ação é entendida, de forma geral, como um comportamento inoportuno e/ou perturbador, de 

caráter repetitivo, que pode manifestar-se de variados modos, como o moral, o sexual, o 

processual e o psicológico. O assédio também pode acontecer em diversos ambientes, dentre os 

quais o trabalho. Podemos considerar que os casos de assédio acontecem desde os primórdios da 

humanidade e, nem sempre, tal prática foi criminalizada, sendo, em algumas sociedades, até 

legitimada. Nas relações sociais das mulheres com o sexo oposto, essas enfrentaram diversas 

formas de assédio que eram tidas como atitudes padrões do sexo masculino. Somente em 2001 o 

assédio passou a ser criminalizado no Brasil. A partir disso, o número de denúncias aumentou, 

dentre as quais destacamos a da figurinista da TV Globo Susllem Meneguzzi Tonani contra o ator 

José Mayer que se tornou pública através da coluna Agora É Que São Elas, do jornal Folha de S. 

Paulo, veementemente noticiada pela mídia impressa, online e televisiva.  As denúncias de 

assédio também vêm acontecendo em outros países como o caso norte-americano do produtor 

cinematográfico Harvey Weinstein, que foi acusado de assediar diversas mulheres; algumas 

denúncias revelaram que os abusos perduraram por cerca de três décadas. Aumentar as discussões 

que proporcionem mais denúncias é essencial, entretanto é preciso discutir também como essas 

denúncias vem sendo noticiadas e os efeitos de sentido que as narrativas podem produzir na 

sociedade, além do(s) sujeito(s) que se constituem por meio do discurso delas. Pode ser que os 

sentidos produzidos nem sempre sejam os mais positivos para as mulheres e isso poderia, por 

exemplo, produzir a ação contrária: não denunciar. Por isso, é necessário e relevante discutir a 

produção social de sentidos das narrativas dos crimes de assédio, a partir da análise do discurso 

que elas fazem circular e dos sujeitos, no Brasil. É importante também promover a comparação 

com os sentidos produzidos pelos noticiários norte-americanos, para que possamos perceber as 

diferenças decisivas para a produção dos sentidos aqui e lá. Além disso, analisar como foi se 

construindo a unidade no discurso das narrativas sobre o assédio nas sociedades contemporâneas, 

especialmente no Brasil e nos EUA, de tal forma que possamos perceber como os sujeitos foram 

se constituindo a partir disso, bem como os efeitos de sentido que isso pode promover. 
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