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Uma auxiliar de escritório apalpada pelo chefe numa reunião após repelir
suas investidas. Uma balconista assediada após ser levada até o fundo da loja
pelos patrões. Uma produtora de televisão provocada diariamente pelos
superiores para mostrar os peitos.
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Os três casos foram relatados à Folha e têm algo em
comum —nenhum foi denunciado pelas vítimas, que
tiveram medo de perder o emprego ou sofrer
violência ainda maior.

O número de denúncias de assédio sexual no
trabalho e ações na Justiça por esse motivo, que
vinha crescendo com a expansão do movimento
feminista no país nos últimos anos, perdeu força com
a recessão e o desemprego.

Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que 2015 representou uma
interrupção num movimento de alta que vinha sendo registrado desde 2012
no volume de denúncias, estimuladas por campanhas de conscientização do
órgão sobre o assédio.

De 146 casos registrados em 2012, o número de denúncias aumentou todos os
anos até atingir 250 em 2015 —ano em que as demissões no setor formal da
economia superaram as contratações em 1,5 milhão de vagas, segundo o
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Em 2016, que marcou o segundo pior saldo negativo do emprego na história
—com 1,3 milhão de vagas perdidas— o número de denúncias de assédio
sexual se estagnou em 248. Neste ano, foram 144 até julho.

ASSÉDIO NO TRABALHO
Denúncias de casos registradas nas 24 regionais do Ministério Público do Trabalho no país

146

2012

172

2013

203

2014

250

2015

248

2016

144

2017 (até
julho)

*As ações podem ser reflexos de denúncias de anos anteriores Fonte: Ministério Público do Trabalho 
Confira mais infográficos da Folha

A auxiliar de escritório ouvida pela Folha, que trabalha na área de educação,
disse ter sido perseguida por um gerente após se recusar a ter relações sexuais
com ele. Ele a chamava para sua sala com o pretexto de discutir trabalho,
tocava nos seus seios e a intimidava. Às vezes ia até sua mesa e esfregava o
pênis nela.

A produtora de TV relatou à reportagem que era assediada todo dia por um
chefe que fazia comentários sobre seus peitos e insinuava que ela deveria
transar com ele. O assédio era feito em público, e passava por brincadeira.

O procurador Ramon Bezerra dos Santos, do Ministério Público do Trabalho,
afirma que é muito difícil apurar um caso de assédio sexual no trabalho. "O
trabalhador que presencia essas situações muitas vezes pensa que vai
prejudicar o patrão e pode perder o emprego se falar", diz.

As ações movidas pelo MPT, com base na apuração das denúncias das
vítimas, têm como objetivo responsabilizar a empresa pelo assédio.
Empregadores condenados têm que pagar indenização às mulheres e assinar
termos de ajuste de conduta.

Para responsabilizar o agressor, as vítimas devem ir à Justiça comum cobrar
danos morais, ou denunciar o crime à polícia. Se o assédio ocorre em órgão
público, o caminho é um processo administrativo.

O assédio sexual só é crime no Brasil quando acontece no ambiente de
trabalho. É definido como "constranger alguém" para "obter vantagem ou
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favorecimento sexual", aproveitando-se da condição de superior hierárquico.

É o que relata ter sofrido Viviane Magalhães, 45. Ela começou a trabalhar
cedo, com cerca de 15 anos, e conta que foi assediada no segundo emprego,
uma loja de roupas no bairro onde morava. Magalhães afirma ter sido tocada
pelos três donos da loja.

"Eles chegavam na manha. 'Senta aqui, vamos conversar.' De repente,
pegavam na sua mão. De repente, tocavam. Você se assustava", diz. "Descobri
que as outras também eram assediadas. O que me impressiona é a nossa
inércia para lidar com a situação." Ouça seu relato:

Como outros crimes de violência sexual contra a mulher, o assédio sexual no
trabalho é subnotificado. No Estado de São Paulo, foram registrados apenas
159 boletins de ocorrência até julho. Em todo o ano de 2016, foram 267.

Segundo o Ministério Público do Trabalho, não há setor de atividade
econômica que concentre número maior de casos. O problema é pulverizado,
dizem os procuradores.

"O que mais me enojava, me causava arrepios, era quando eu estava no balcão
da loja e ele vinha por trás. Sentia a respiração dele no meu ouvido, o toque de
passar atrás de mim", diz C.V., sobre o dono da joalheria em que trabalhava.
"Aquilo me fazia sentir um lixo. Era o chefe, não dava para empurrar, eu
tentava ir para a frente." Assim que se casou, ela foi demitida.

MEDO DE DENUNCIAR

Na hora de denunciar o assédio no ambiente de trabalho, é difícil superar o
medo de perder o emprego ou ficar estigmatizada, afirmam as vítimas e
ativistas feministas.

"Sinais de uma relação belicosa com a empresa são sempre um obstáculo, e
quem vai julgar isso são os homens, porque a alta liderança não é feminina",
diz Cida Bento, diretora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e
Desigualdades. "Para mulheres negras, é ainda pior."
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Marina Ruzzi, advogada especializada em violência contra a mulher, a
"precarização dos vínculos trabalhistas" explica a diminuição das denúncias
de assédio sexual.

"Já fui procurada por mulheres que não tinham carteira assinada e não
podiam buscar a Justiça do Trabalho", explica. "Se a mulher trabalha como
pessoa jurídica, tem que acionar a Justiça cível pedindo danos morais, o que é
mais difícil de caracterizar que assédio sexual."

Bruno Santos/Folhapress

Vítima relata à Folha que sofreu assédio sexual

Para o procurador Bezerra dos Santos, a interrupção da tendência de aumento
do número de denúncias vai na contramão do movimento de conscientização
feito nos últimos anos. "Na verdade, deveria ter aumentado, e não diminuído,
porque agora as pessoas estão mais esclarecidas", diz.

Dentre as denúncias, sempre foi baixo o volume que desencadeia ações,
inferior a 10% dos casos, segundo ele.

"Mulheres e homens deixaram de entender que violência é só porrada,
estupro e feminicídio. A puxada de braço, a cantada no trabalho, tudo isso
começou a ser lido como violência", diz a escritora Antonia Pellegrino, uma
das criadoras do blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha.

"Isso é fruto direto da pauta feminista, de debates que cresceram nos últimos
anos, marcadamente a partir de 2011, com a marcha das vadias [movimento
que surgiu no Canadá pelo fim da culpabilização de vítimas de estupro]. A
campanha do 'Chega de Fiu Fiu" [iniciativa criada para combater o assédio
sexual sofrido pelas mulheres em locais públicos] também é fundamental", ela
afirma.

FACULDADES

A mudança cultural se manifestou também no surgimento de coletivos
feministas em faculdades onde a presença masculina é tradicionalmente
predominante.

Leticia Kanegae, aluna da FGV (Fundação Getúlio Vargas) em São Paulo,
responsável por coordenar a participação dos alunos em projetos que
procuram promover a diversidade na instituição de ensino, diz que a noção de
ética na universidade tem evoluído. "Antes, o código de conduta dos
estudantes só abordava temas ligados a cola", afirma.

Em sua experiência como estagiária, ela diz ter percebido como são
recorrentes declarações machistas e de banalização da palavra estupro.

"Quando dá errado uma programação, eles dizem que foram estuprados pela
máquina. Quando falam palavrão, pedem desculpa para as mulheres que
estão no mesmo ambiente", afirma Kanegae. "Parece que a gente precisa
pedir licença para estar no escritório." 
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Como existem homens que não tem a mínima ideia do que algumas mulheres vivenciam.
Perguntem honestamente para as mulheres da sua família se alguma delas já não passou por
esse constrangimento. Duvido que todas escapem disso. E não me venham com aquela
conversinha de que nós provocamos, até pode acontecer mas com certeza não é a maioria.

Livro mostra que é possível aprender matemática de maneira fácil

Do Antigo Egito aos dias atuais, livro traça história da África

Especialista ensina técnicas para falar bem em público

"A Compacta História das Guerras" apresenta visão geral da história militar

Livro apresenta ideias para ajudar crianças a comer legumes e verduras

Ver todos os comentários (18)

Termos e condições

comentários
Comente

Claudio L. Rocha ontem às 11h16  5   0   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

MEVIA ILDA VIEIRA DIAS ontem às 09h32  4   0   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

temas relacionados

recomendado

 

Estudante de
psicologia é morta
estrangulada em
SP; namorado é…

Preço do
combustível de
aviação no Brasil é
46% maior do que…

Estúdio Folha

Qual é o melhor
investimento para
viver de renda?
Especialista explica

(Empiricus Research)

Patrocinado

Subcompacto
picante

(Autoline)

Patrocinado

 

Planalto demite
aliados de
'traidores' para
conter rebelião no…

Pastora doa a
marido pastor
chácaras compradas
pelos fiéis de…

Localiza Fast. No
futuro, alugar um
carro vai ser assim.
Aqui, já é

(Localiza)

Patrocinado

Bitcoin já valorizou
3149% esse ano.
Entenda como
investir

(Investeae)

Patrocinado

 COMPARTILHAR

 COMPARTILHAR

http://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ministerio-publico/
http://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-trabalhista/
http://livraria.folha.com.br/livros/auto-desenvolvimento-profissional/convencer-alguem-90-segundos-1179231.html?tracking_number=722
http://livraria.folha.com.br/livros/auto-desenvolvimento-profissional/convencer-alguem-90-segundos-1179231.html?tracking_number=722
http://livraria.folha.com.br/livros/generos-literarios/homo-deus-yuval-noah-harari-1348493.html?tracking_number=722
http://livraria.folha.com.br/livros/generos-literarios/homo-deus-yuval-noah-harari-1348493.html?tracking_number=722
http://livraria.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2017/08/1908183-livro-mostra-que-e-possivel-aprender-matematica-de-maneira-facil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2017/08/1908138-do-antigo-egito-aos-dias-atuais-livro-traca-historia-da-africa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2017/08/1908208-especialista-ensina-tecnicas-para-falar-bem-em-publico.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2017/07/1904290-a-compacta-historia-das-guerras-apresenta-visao-geral-da-historia-militar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2017/08/1906979-livro-apresenta-ideias-para-ajudar-criancas-a-comer-legumes-e-verduras.shtml
http://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6058905?skin=folhaonline&device=
http://comentarios1.folha.uol.com.br/termos
http://comentarios1.folha.uol.com.br/comentar/6058905?skin=folhaonline&device=
javascript:;
javascript:;
http://comentarios1.folha.uol.com.br/denunciar/comentario/9206153?skin=folhaonline&device=
http://comentarios1.folha.uol.com.br/responder/9206153?skin=folhaonline&device=
javascript:;
javascript:;
http://comentarios1.folha.uol.com.br/denunciar/comentario/9206048?skin=folhaonline&device=
http://comentarios1.folha.uol.com.br/responder/9206048?skin=folhaonline&device=
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1913503-estudante-de-psicologia-e-morta-estrangulada-em-sp-namorado-e-preso.shtml
http://estudio.folha.uol.com.br/brasil-que-voa/2017/05/1886629-preco-do-combustivel-de-aviacao-no-brasil-e-46-maior-do-que-nos-eua.shtml?ABEAR
http://sl.empiricus.com.br/vl23-publico/?xpromo=XE-ME-OB-VL23-X-X-NTV-X-X&utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=vd-vl23&outbrain=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/322950349;148968616;v?http://www.autoline.com.br/revista/autoline/subcompacto-picante?utm_source=outbrain
http://www.outbrain.com/what-is/default/pt
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1913644-planalto-demite-aliados-de-traidores-para-conter-rebeliao-no-congresso.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1913027-pastores-ficam-com-chacaras-da-igreja-e-abrem-nova-crise-na-rhema.shtml
https://www.localiza.com/brasil-site/pt-br/produtos-e-servicos/localiza-fast/Paginas/Fast.aspx?utm_source=Outbrain&utm_medium=CPC&utm_campaign=Fast&utm_term=Titulo_1
http://landing.investeae.com.br/bitcoin/?xpromo=XI-MEL-OB-MBIT-X-20170821-NTV-X-X
http://livraria.folha.com.br/livros/auto-desenvolvimento-profissional/convencer-alguem-90-segundos-1179231.html?tracking_number=722
http://livraria.folha.com.br/livros/generos-literarios/homo-deus-yuval-noah-harari-1348493.html?tracking_number=722
javascript:;
javascript:;


29/08/2017 Crise econômica freia denúncias de assédio sexual no Brasil - 28/08/2017 - Mercado - Folha de S.Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1913512-crise-economica-freia-denuncias-de-assedio-sexual-no-brasil.shtml 6/6

Não existe Pais onde uma minoria impoem governo não eleito a 93% da população que rejeita
esse grupo poliitico. Na verdade hj o que vivemos no Brasil é a imposição de um governo e, este
impoem o que ele chamam de reformas (mudanças na economia) ao resto da população,
aceitemos ou não. Em nosso Pais não existe dialogo ou preocupação politica. Congelamento de
dinheiro saude/eeducação por 20 anos, pode? terceirização irrestrita do trabalho, pode? Fim da
proteção ao trabalhador, pode? e muito mais.
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