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Os estudantes do curso de Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e
Propaganda da Universidade Federal do Ceará tomaram conhecimento através de
relatos  do  corpo  discente  de  casos  isolados  de  assédio  a  mulheres  nas
dependências  da  instituição.  Reconhecido  como  um  problema  que  atinge  um
grande número de pessoas,  o assédio ocorre muitas vezes de forma silenciada e
dissimulada  inclusive  no  ambiente  acadêmico,  todavia,  sem  informações
concretas.  Mediante  tal  situação  apresentada,  integrantes  do  PETCom  UFC
(Programa  de  Educação  Tutorial  de  Comunicação  Social)  perceberam  a
necessidade  de  investigar,  através  de  uma  pesquisa,  se  existem  casos  reais  de
assédio  moral  e  sexual  na  UFC.  Dado  o  exposto,  foi  traçado  o  objetivo  principal:
averiguar  se  existem  casos  de  assédio  na  universidade.  Para  a  escolha
metodológica  foi  considerada a  dificuldade de discutir  o  tema na universidade,  o
que influenciou na elaboração e na escolha da aplicação da pesquisa. A construção
do  questionário  foi  feita  apenas  por  mulheres  integrantes  do  PETCom  e  contou
com uma pesquisa exploratória. O questionário foi estruturado para iniciar com um
meio  geral  até  chegar  no  tema  em  questão,  o  assédio  na  universidade.  Com  a
primeira versão concluída, foi realizado um pré-teste online com 53 universitárias,
matriculadas  entre  o  4º  e  o  6º  semestre  de  cursos  da  UFC.  Entre  os  principais
resultados:14 afirmam já terem sido assediadas na Universidade, 25 dizem nunca
terem  sofrido  assédio  e  14  dizem  que  talvez  tenham  sofrido  assédio,  mas  não
tenham  percebido;  enquanto,  28  afirmam  conhecer  uma  universitária  que  já  foi
assediada  e  25  dizem não  conhecer  nenhuma  universitária  que  já  foi  assediada.
Com os resultados da investigação, foi possível perceber a necessidade de explicar
o  que  é  assédio.  A  partir  disso,  visando  o  refinamento  da  pesquisa,  o  PETCom
veiculou uma campanha informativa para explicar  o  que é  assédio  e  iniciou uma
parceria  com  o  PET  Estatística  para  estruturar  e  aplicar  uma  pesquisa  mais
abrangente.
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