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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir o machismo, notadamente o assédio verbal-

sexual e sua naturalização. A pesquisa será desenvolvida no período de agosto a dezembro de 2018, no 

campus do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR). Terá como suporte teórico-metodológico a 

perspectiva sócio-histórica, aliada à vertente psicológica da Gestalt e dos estudos de Foucault. As 

ferramentas de pesquisa serão divididas da seguinte forma: a) aplicação de questionários para 50 

estudantes, sendo 25 homens e 25 mulheres; b) deste grupo serão selecionados 10 indivíduos, sendo 5 

homens e 5 mulheres, para aprofundar o tema através de entrevistas semi-estruturadas, a partir de uma 

análise da psicologia da Gestalt. No contexto acadêmico ainda que velado a repressão feminina é real; as 

formas de execução de práticas machistas nas universidades têm como seu marco histórico a 

implementação das atléticas que vulgarizam, incentivam e promovem espaços onde mulheres são 

colocadas em posições vexatórias, dentre diversos seguimentos e correntes anti-feministas baseadas em 

discursos religiosos tendenciosos, conservadores e acima de tudo opressores. Acerca desta conjuntura 

ainda existe um universo inexplorado e estigmatizado que vai além das enigmáticas relações homem- 

mulher compreendendo o conceito de gênero e as incorporações correlatas deste conceito, o qual 

pretendemos abranger em nossa construção dialética entre revisões bibliográficas e pesquisa de campo. 
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