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SECRETARIA DE GÊNERO, RAÇA, ETNIAS E CONTRA OPRESSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INCORPORAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO NAS 

AÇÕES DOS GOVERNOS, DE TODAS AS ESFERAS DE 

PODER, É UM PRESSUPOSTO PARA A REDUÇÃO DAS 

DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 

www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

 

P
ág

in
a2

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA “NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” 

Plenário 2- Senado Federal- 25/novembro/2015- manhã 

 
 

FALA DA CONDSEF 

Por: ERILZA GALVÃO DOS SANTOS 

        Direção Executiva 

        Secretaria de Gênero, raça, Etnias e Contra Opressões 

 
 

Pedindo licença aos mais novos e a bênção aos mais velhos, quero saudar todas as mulheres pelo 
compromisso na marcha constante pelo fim da violência, até que todas nós sejamos livres. 
 
Quero saudar o Presidente da CDH não só pela oportunidade da Audiência, mas porque ela 
ocorre nesse primeiro ano da Década Afrodescendente da ONU. 
 
E lembrar, por estarmos no novembro negro, Lélia Gonzalez e sua contribuição na luta das 
mulheres e na construção de uma sociedade com menos discriminação e mais igualdade e 
inclusão. 
 
Falar de violência contra a mulher, sobretudo do ponto de vista do serviço público, é falar de um 
Estado caracterizado, infelizmente, pela “Política da Violência”; pela “Política do Vigiar e Punir”. 
Não no sentido que defendemos, de prevenção às práticas de violência sexista e punição aos 
agressores. É muito mais de “Vigiar e Punir” as pessoas mais vulneráveis na relação de trabalho: 
as mulheres, em particular as mulheres negras, como mostram as estatísticas. 
 
Falar de violência contra a mulher no serviço público é falar de uma Administração Pública cujas 
formas de gestão estão longe de uma relação democrática, que valorize o trabalho decente; que 
combata as práticas e atitudes no processo de trabalho que afetem a saúde da trabalhadora. 
 
Aspectos da Política de Recursos Humanos como Avaliação de Desempenho, criação de 
“Carreiras típicas de Estado”, distinção entre trabalhadores de “primeira” e de “quinta 
categoria”, Política Salarial baseada em gratificações são, na realidade, aspectos de competição 
entre trabalhadores/as e organizações; e mesmo entre os/as trabalhadores/as, reforçando o 
individualismo, desprezo pelo trabalho em equipe, pela solidariedade, pela tolerância. 
 
Esse contexto cria ambiente favorável à violência sexista no local de trabalho, o qual é gravíssimo 
para a saúde física e mental da classe trabalhadora. E é gravíssimo também para o próprio 
trabalho, para as organizações e para os usuários. 
Essa situação torna-se, cada vez mais, constante nos locais de trabalho no serviço público. São 
muitos os relatos de violência sexista e dos sentimentos das mulheres frente a ela. 
 
Há um ano, a CONDSEF, via essa Secretaria, aproveitou uma grande Plenária Nacional de 
avaliação da Campanha Salarial 2014 para conhecer um pouco mais da percepção de sua base de 
mulheres em relação à temática. Realizamos uma pequena enquete, centrada em duas questões:  

1- Já sofreu alguma ação de violência contra a mulher? 
2- Qual seu maior medo?      
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RESULTADO (eram em torno de 90 mulheres participando da Plenária, quase a metade): 
 Nos 69 formulários devolvidos, encontramos para a Questão1:    

1- 11 não responderam; 
2- 1 não sabia dizer; 
3- 28 responderam SIM; 
4- 34 responderam NÃO.     

 
Nos 69 formulários devolvidos, encontramos para a Questão 2: 

1- 02 disseram não ter medo; 
2- 02 disseram ter medo de adoecer; 
3- 02 disseram ter medo de agressão/ violência física; 
4- 04 disseram ter medo de morrer; 
5- 04 disseram ter medo da impunidade; 
6- 05 disseram ter medo de estupro; 
7- 01 disse ter medo do ser humano; 
8- 01 disse não saber dizer; 
9- 11 não responderam; 
10- 37 disseram seus medos  da seguinte forma: 

 Perder a fé; 
 Aposentadoria; 
 Solidão; 
 Indiferença; 
 Violência social; 
 Falta de amor e humanidade; 
 Não saber como reagir caso haja a violência propriamente dita; 
 De ser agredida por “estes loucos”; 
 De ser agredida na sua cidadania; 
 Machismo e violência sexual; 
 Das drogas, na sua família; 
 De não receber ajuda necessária para superar o problema; 
 Que o índice de violência continue tão alarmante; é triste; 
 Que as autoridades não façam valer a legislação pertinente- a Lei Maria da Penha; 
 Que a mulher que sofre violência denuncie e não tenha segurança necessária; 
 Que as mulheres parem de lutar pelos nossos direitos; 
 A discriminação que está acontecendo cada vez no mundo; 
 De uma retaliação por parte do agressor; 
 Que a violência e impulso agressivo do ser humano tomem proporções incontroláveis 

em comparação aos níveis que temos e vemos hoje no dia a dia, pois ela está sem 
controle; 

 Que as vítimas de agressão não tenham coragem de denunciar o agressor; 
 Agressão do parceiro, devido à sociedade machista em que vivemos; 
 Retaliação depois da denúncia; 
 A demora e o descaso das autoridades nas primeiras queixas, deixando à mercê as 

vítimas do ataque fatal; 
 Da lei não ser cumprida; 
 Ser agredida novamente; 
 Da burocracia, quando precisei foi muito difícil; 
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 De denunciar, não ter punição para o agressor e depois ele praticar atos piores 
devido à impunidade; 

 Ser violentada na rua; 
 Assalto; 
 De me expor e não resolverem nada, pelas pessoas que fazem a ocorrência; 
 Que a violência não seja punida, que nossas filhas continuem no futuro com esta 

realidade perigosa e injusta; 
 Que nestes dias tão violentos que estamos vivendo que alguém de minha família 

possa sofrer; 
 De ver cada dia inúmeros agressores livres sem punição; 
 Que essa violência aumente cada vez mais e fique descontrolada; 
 Da justiça não resolve nada; 
 Violência sem amparo do poder público e o corporativismo das pessoas que tem que 

fazer cumprir a lei (“abuso de poder”); 
 Ficar presa em um elevador e sem luz. 

     
Mesmo sendo uma simples enquete, bem longe do estudo da Drª Profª Margarida Barreto, 
podemos perceber a complexidade e densidade da situação de violência contra as mulheres no 
serviço público, bem como imaginarmos o que não revelaria uma pesquisa oficial, reconhecida. 
 
O QUE FAZER? 
 
Essa Audiência é fundamental para levantarmos grandes questões, preocupações e situações 
referentes à violência sexista; para pensarmos alternativas de ação/ prevenção, sobretudo que 
venham a se transformar em Políticas de Estado e não “Políticas do Governo de Plantão”; para 
propormos estudos e pesquisas específicos sobre violência sexista no serviço público. 
 
E, por último, queremos aproveitar a oportunidade para destacar a 1ª Marcha Nacional de 
Mulheres Negras que, apesar dos atos de violência, discriminação, superou dificuldades e 
dúvidas; deu visibilidade à pauta de luta e contribuiu para visibilizar movimentos conservadores 
e preconceituosos nos dias atuais, obtendo, inclusive, repercussão internacional. 
 
A Marcha também foi um momento para mostrar que a pauta dos movimentos sociais por 
melhores condições de vida e trabalho vem ao encontro das bandeiras históricas de entidades do 
serviço público como a valorização do serviço público e de seus/suas trabalhadores/as. 
 

E NÃO PODE HAVER SERVIÇO PÚBLICO VALORIZADO COM  
VIOLÊNCIA SEXISTA NO LOCAL DE TRABALHO! 

     

 
Secretária de Gênero, Raça, Etnias e Contra Opressões 


