
  
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::  OO  DDEESSAAFFIIOO  DDEE  SSEERR  
EEQQUUIILLIIBBRRAADDOO  

4ª. Parte 

O ASSÉDIO 

 “Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, 
mas José não concordava e também evitava estar perto dela”. Gn 
39.10 

 ·        Assédio sexual:  é um tipo de coerção 
de caráter sexual praticada por uma pessoa em 
posição hierárquica superior em relação  a um 
subordinado, normalmente em local de trabalho 
ou ambiente acadêmico. O assédio sexual 
caracteriza-se por alguma ameaça, insinuação 
de ameaça ou hostilidade contra o subordinado, 
com fundamento em sexismo.  

 ·       Assédio moral:  vem a ser caracterizado 
como um comportamento que utilizando 
técnicas de desestabilização, conduzem o 
indivíduo a um estado de desconforto psíquico 
que  pode evoluir para a irritação, estresse e 
até mesmo suicídio. Os moralmente perversos 
utilizam as mais variadas técnicas: os 
subentendidos, alusões malévolas, a mentira, 
humilhações. Por meio de palavras 
aparentemente inofensivas, alusões, sugestões 
ou não-ditos, é efetivamente possível 
desequilibrar uma pessoa ou até destruí-la. 

 José era um belo tipo de homem e simpático (Gn 39.6). Algum tempo 
depois de estar trabalhando na casa de Potifar, sua mulher começou a 
cobiçar José.  Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com 



ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas 
um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, 
e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e o 
convidou para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a 
capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a 
capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e mentiu 
dizendo que havia sido assediada por José. 

Desde maio de 2001 o assédio sexual passou a ser um crime punível 
com pena de detenção de 1 a 2 anos. A nossa lei diz que: 
“...Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função.” (art. 216-A do Código Penal). 

 A mulher de Potifar tinha uma conduta indesejável. Podemos imaginar 
que ela incomodasse José com olhares insinuantes, beliscos, 
palmadinhas, piadinhas, insinuações verbais. A bíblia relata uma 
insistência, uma pressão para que José cedesse ao convite. 

Quando estava orando para escrever sobre este assunto me veio à 
mente o quanto vocês são seduzidos por certas novelas, filmes e  
seriados. Eu me lembrei de um grupo de jovens não crentes que conheço 
e seus comentários entusiasmados a respeito de uma novela onde uma 
jovem mantinha um relacionamento com um homem de 42 anos e me 
parece que na mesma novela havia o relacionamento de uma mulher 
mais velha com um rapaz.  Eu gostaria de gastar mais tempo com o 
assunto que envolve a sexualidade de vocês. Eu vejo um verdadeiro 
bombardeio nesta área. Não se vende hoje um produto se não colocarem 
uma mulher seminua para  promover o marketing do objeto de consumo. 
Eu gostaria de abranger o assunto. Não vamos ficar apenas no assedio, 
mas vamos avançar um pouco. 

 Para o psicanalista Marco Antônio Saldanha, da Sociedade de Psicanálise 
do Rio de Janeiro, “a mulher que assedia a ponto de incomodar o homem 
não quer nada com ele. Segundo o psicanalista, muitas vezes, este tipo 
de sedução, que resulta em rejeição, revela uma falha da própria 
mulher”. 

As novelas inculcam isto na mente daqueles que são adeptos deste tipo 
de programação provocando deturpação na mente daqueles que 
assistem. Começa a ser gerada uma inversão de valores. 



 Nós temos uma geração que não consegue estabelecer vínculos 
afetivos, mas apenas excitações efêmeras, segundo os psicanalistas, à 
incapacidade afetiva de uma sociedade que trocou o ser pelo ter. A 
psicanalista Bárbara Veloso diz que estes jovens provavelmente não 
tiveram carinho suficiente de seus pais para aprenderem a lidar com 
seres humanos.  

 “A mãe que não dá afeto, mas dá um presente, está ensinando o filho a 
trocar as emoções e as pessoas pelas coisas. É por isso que o jovem de 
hoje sabe beijar vinte pessoas numa festa, mas não sabe namorar 
ninguém. E, desta maneira, ele nunca aprenderá a viver. Infelizmente, 
ele vai apenas sobreviver”, diz. 

 A novela mostra pessoas psicologicamente desajustadas e procura 
passar para aqueles que assistem que aquela atitude é completamente 
normal, mas, para a Psicanálise, a atração da mulher jovem pelo homem 
mais velho pode estar relacionada a uma situação afetiva que envolve 
tanto a figura paterna como a materna – o chamado Complexo de 
Electra, situação emocional inversa ao Complexo de Édipo. 

 No colégio onde meus filhos estudam tivemos duas situações que 
expressam bem o momento. Uma menina de oito anos de idade foi pega 
pela coordenação fazendo comentários para suas coleguinhas a respeito 
do professor de Educação Física. O colégio achou por bem advertir a 
aluna e convocou seus pais para uma conversa. Outra situação foi de  
uma aluna que vivia assediando o professor em sala de aula de 6ª. série. 
Esta aluna foi transferida de horário. 

Nós sabemos muito bem que os jovens convivem com pressões diárias. 
Seja na faculdade, no trabalho, na rua, mas o que o jovem precisa ter 
em mente é a sua posição em Deus. Você precisa saber que é amado do 
Pai e que o melhor está reservado para você. José nos mostra equilíbrio 
para lidar com a situação de assédio, veja a resposta dele a mulher de 
Potifar: “Escute! O meu dono não precisa se preocupar com nada 
nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por 
tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu 
posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. 
Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar 
contra Deus?” (Gn 39.8-9). 

  José foi um filho amado por seu pai. Talvez você diga que nunca 
recebeu afeto de seus pais, mas eu quero lhe dizer uma coisa: “Será 
que uma mãe pode esquecer o seu  bebê? Será que pode deixar 



de amar a seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu 
nunca esquecia vocês”. Is 49.15. Assim diz a Palavra do nosso Deus. 

Jovens verifiquem os locais onde vocês estão. Locais de trabalho, 
ambientes hostis, onde se tolera o assédio sexual. Nos nossos dias os 
casos de assédio multiplicam-se como bactérias. Nas Esquadras Policiais 
em toda as cidades de Angola há um número elevado de queixas sobre o 
assédio. 

As cadeias de Luanda, Viana e Cacuaco, num período de um ano o índice 
de crimes sexuais aumentou de uma maneira alarmante. Conheço jovens 
que moram em Maputo – Moçambique que podem confirmar estes 
dados. Quando escrevi “Carta aos Jovens – Sexo fora do casamento é 
pecado?” – eles imprimiam e colavam a mensagem nas paredes, nos 
postes para que os jovens pudessem ler. Eles criaram uma página para 
que eu pudesse enviar mensagens direcionadas para eles devido ao 
número de pessoas contaminadas com o vírus do HIV. 

Todos nós devemos prestar atenção nas advertências da Palavra de Deus 
para não cair em armadilhas. Os pais devem estar atentos a tudo que 
cerca seus filhos. Observar se eles falam muito sobre uma determinada 
pessoa. Com quem andam, onde estão. 

Os jovens precisam escolher muito bem suas amizades, observar o local 
de trabalho, recusar certos convites. Os rapazes que precisam estar nos 
quartéis devem estar atentos às amizades, pois a Palavra do nosso Deus 
nos adverte: “Não se enganem. ‘As más companhias estragam os 
bons costumes’. Comecem de novo a viver uma vida séria e 
direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem 
envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não 
conhecem a Deus”. 1 Co 15.33-34 

Nós vamos voltar a falar sobre sexualidade, sexo, mas por hora eu 
gostaria de dizer o seguinte: Deus estava com José e a postura deste 
jovem diante da tentação grita em nossos ouvidos o seguinte: “Não 
estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a 
estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e 
sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo 
de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, que 
esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha 
pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer 
situação”. Fl 4.11-13  

Soli Deo Glória! 



 Regina Lopes 

Fonte: www.ministerioapoio.org.br  


