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APRESENTAÇÃO 
 

 É com imensa felicidade que abrimos o caderno de te-
ses do I Encontro Nacional de Mulheres do SINASEFE, que 
será realizado entre 23 e 25 de março de 2018. Passados qua-
se 30 anos da criação deste sindicato, nós mulheres daremos 
um grande passo dentro da nossa organização: com o intuito de 
garantir espaços de igualdade, na tentativa de minimizar os im-
pactos da opressão machista sobre as mulheres trabalhadoras.  
  
 Ao todo são 17 teses distribuídas da seguinte forma: nove 
em conjuntura nacional e atuação política e sindical da mulher; 
duas em mulher raça e classe – mulheres negras e indígenas; 
duas em mulheres LBT – gênero, sexualidade, visibilidade e repre-
sentatividade; quatro em violências – do assédio ao feminicídio.  
  
 Nestes textos constam diversos depoimentos da realidade 
das mulheres nas dependências da Rede Federal e também na 
atuação sindical. Apresentamos propostas de enfrentamento às 
opressões que perpassam pelo machismo, racismo e LGBTfobia 
principalmente. Para além deste caderno, outros assuntos serão 
abordados e novas propostas também surgirão durante nosso en-
contro. 

Juntas somos mais fortes!

O lugar da mulher é onde ela quiser! 

A luta é uma construção que perpassa por derrubar os alicerces 
das opressões! 
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TESE 1 
 

MULHERES EM RESISTÊNCIA 
E LUTA

Mulher proletária — única fábrica 
que o operário tem, (fabrica filhos) 

tu na tua superprodução de máquina humana 
forneces anjos para o Senhor Jesus, 

forneces braços para o senhor burguês. 
 

Mulher proletária, 
o operário, teu proprietário 

há de ver, há de ver: 
a tua produção, 

a tua superprodução, 
ao contrário das máquinas burguesas 

salvar o teu proprietário.

(Mulher proletária - Jorge de Lima)

1. A história das mulheres que lutam no Brasil remonta tem-
pos imemoriais. Desde as mulheres indígenas, que no período de 
invasão do território reconhecido hoje como Brasil, tiveram seus 
lares, corpos e cultura violentados pelo mundo europeu, passan-
do pelas mulheres africanas, que percorreram todo um oceano 
vivendo o martírio dos navios tumbeiros, para chegar às novas 
terras na condição de escravidão. Mulheres anônimas, que mes-
mo tendo passado por muitos infortúnios e violências, nos repas-
saram seu DNA, onde elementos como firmeza, beleza, coragem, 
resistência, força, inteligência, perspicácia, intuição e dinamismo 
se tornaram parte inerente à todas as mulheres deste continente 
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latino-americano. Somos herdeiras de Clara Camarão, liderança 
de Tejucupapo, Dandara, Maria Quitéria,Maria Bonita!

2. É importante ressaltar que as mulheres sempre foram 
ativas nos processos revolucionários e insurrecionais. Das revol-
tas antiescravistas, passando pela Revolução Francesa, as lutas 
abolicionistas e sufragistas, a Comuna de Paris e a Revolução 
Russa. Na América Latina fomos fundamentais nos processos de 
independência, nas diversas revoltas no Brasil, Malês, Cabana-
gem, Quilombos, indígenas, nas lutas por territórios urbanos e 
rurais, pelo controle do nosso corpo. Por isso, a participação das 
mulheres sempre se evidenciou na história como decisiva e de 
fundamental importância, daí ser deseducativo separar a compre-
ensão da história das mulheres do passado e as lutas na atuali-
dade. É importante garantir o protagonismo feminino e feminista 
em nosso cotidiano nas instituições que fazemos parte, no caso, o 
SINASEFE NACIONAL e as Seções Sindicais, que já atua com a 
força das mulheres, deve procurar agir como uma instituição que 
combate todo tipo de exploração e contribua com a emancipação 
das mulheres em sua mais ampla diversidade.

3. Temos diante de nós um cenário desafiador. O Brasil 
segue em uma de suas piores crises. A crise econômica, ape-
sar de lenta recuperação, tem contribuído para um quadro geral 
de ampliação das desigualdades sociais e da pobreza. Na arena 
política, medidas regressivas continuam na pauta e o governo Te-
mer, mesmo com baixa popularidade, conseguiu, depois dos aba-
los causados pela Lava Jato, consolidar sua sustentação junto ao 
grande capital e a elite política corrupta a custa de muito fisiolo-
gismo no Congresso Nacional e da promessa ao grande capital 
de que faria as “reformas”. O país vive a égide de um governo 
golpista que avança a passos largos na retirada de direitos histo-
ricamente conquistados, na desnacionalização da economia, nas 
ações militarizadas da intervenção federal no Rio de Janeiro, nos 
ataques aos povos indígenas e quilombolas e no combate aos 
movimentos sociais, isto é, um governo de enormes retrocessos.
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4. Como mulheres em resistência e luta, percebemos que 
esta regressão de direitos em curso não soluciona a crise social e 
econômica. A Reforma Trabalhista e a Lei de Terceirização atacam 
ainda mais os direitos das mulheres trabalhadoras, pois além de 
serem demitidas por terem que cuidar de filhas/os e de idosos/as e 
quando gestantes, a terceirização da produção amplia a produção 
industrial domiciliar, o que leva a mulher “de volta” ao espaço do-
méstico coexistindo com o trabalho domiciliar. Somos contrárias 
à reforma da Previdência Social de caráter misógina (de ódio às 
mulheres), porque aumenta para 62 anos a idade das mulheres 
para a aposentadoria, já que temos dupla e tripla jornadas de tra-
balho, desconsiderando a existência do trabalho reprodutivo. Em 
2015, enquanto as mulheres correspondiam a 62,6% das aposen-
tadorias por idade, os homens eram 69,7% contra 30,3% entre 
as aposentadorias por tempo de contribuição. E mesmo com as 
recentes derrotas na pauta de votação do congresso, segue um 
espectro ameaçador aos direitos historicamente conquistados. O 
golpe jurídico-parlamentar tem se aprofundado, trazendo à tona 
posturas inconciliáveis com a democracia: machismo, racismo, 
lesbotransfobia e intolerância religiosa. 

5. A Emenda Constitucional 95 congelou investimentos so-
ciais, comprometendo a já frágil política de combate à violência de 
gênero e atendimento à saúde, num momento em que crescem 
as taxas de assédio moral e sexual e de feminicídio - o Brasil é o 
5º entre 84 países que mais matam mulheres no mundo e o que 
mais mata mulheres trans. Apesar de leis como a Lei Maria da Pe-
nha (2006) e a tipificação de feminicídio no Código Penal (2015), 
o país faz pouco em termos de políticas públicas. O Plano Nacio-
nal de Educação (2014) retirou explicitamente o termo “gênero”, 
repercutindo tal posição nos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação, através de um debate enviesado que atrapalha o fim 
da desigualdade de gênero.

6. As mulheres indígenas são discriminadas por não terem 
acesso a cartilhas sobre políticas públicas traduzidas para as di-
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versas línguas, pela inexistência de tradutoras nos serviços de 
atendimento, por sofrerem violações no trabalho além de serem 
mais vitimadas pelo tráfico e violência institucional. No esteio da 
política genocida contra as drogas, aumenta o encarceramento 
da juventude e das mulheres negras, que cresceu nos últimos 
15 anos cerca de 567% (2 em cada 3 são negras). No Brasil, 
o aborto clandestino e inseguro é a 5° causa de morte materna 
e nos governos petistas não tivemos avanço na legalização do 
aborto, que priorizou as alianças com o fundamentalismo, contri-
buindo para o recrudecimento da pauta e a atual conjuntura, em 
que há mais de 30 Projetos de Leis em relação ao aborto legal, 
como o PL 5069/2013, que revoga a lei de atendimento à vítima 
de estupro.

7. É necessário estarmos atentas a esse cenário conjuntu-
ral que muitas vezes atravessa nosso cotidiano de trabalhadoras. 
A organização política das mulheres se coloca como em estado 
de vigília permanente com as lutas históricas contra o assédio 
moral e sexual em todos os espaços, o crescente feminicídio sis-
temático, pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e na 
luta pelo Bem-Viver.

8. Segundo dados do IBGE (2014), nós, mulheres, somos 
51,6% da população brasileira; Segundo o Tribunal Superior Elei-
toral fomos 53% do eleitorado nas eleições de 2016. Ou seja, 
somos maioria! No entanto, somos sub-representadas em todas 
as esferas e instâncias de poder. No legislativo brasileiro as mu-
lheres ocupam apenas 45 das 513 vagas de Deputadas Fede-
rais, são 11 mulheres dentre as 81 vagas no Senado. No Poder 
Executivo, a situação piora: em 2016 foram eleitas menos mulhe-
res prefeitas do que em 2012, sendo hoje apenas 641 mulheres 
(11,57%) prefeitas e 4.898 prefeitos (88,43%); Nas eleições de 
2014, apenas Roraima elegeu uma governadora. Até hoje apenas 
01 mulher chegou ao posto máximo do país (presidência), tendo 
sofrido um Golpe disfarçado de Impeachment.
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9. Na Rede Federal, são apenas 08 reitoras diante de 31 
reitores, segundo dados do Portal do CONIF (Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica), ou seja, 20,5% de mulheres nas reitorias, 
sendo que na região sudeste não há nenhuma. Nas Direções Ge-
rais, a desigualdade de gênero se mantém.

10. Os dados mostram que estamos distante da democra-
cia. Mas por que temos tão poucas mulheres nos espaços de po-
der? Para compreender essa questão, é preciso compreender a 
estrutura social, onde temos um sistema sustentado na explora-
ção dos mais pobres e do meio ambiente pelos mais ricos (capi-
talismo), a sobreposição de uma raça (branca), um padrão de se-
xualidade (heterossexual), de capacitismo (discriminação contra 
pessoas com deficiência) e de dominação masculina (patriarca-
do). Essas desigualdades se interseccionam, alterando a posição 
de acordo com o contexto. Mas e no SINASEFE?

11. Segundo análise a partir de dados fornecidos pela Di-
reção Nacional do SINASEFE, a participação das mulheres nos 
espaços de poder têm sido limitada. Ao longo desses 30 anos 
de existência do SINASEFE, fomos poucas na Direção Nacional, 
mesas de debate, mesas de negociação. Em termos de cargos 
efetivos, não havia uma única mulher na primeira composição da 
DN (1988-1990), fato que se repetiu na segunda gestão (1990-
1993). Mas, na primeira gestão com a participação de mulheres, 
éramos 52% (1993-1995), porém principalmente em cargos de 
organização.

12. No biênio 1995-1997 tem-se pela primeira vez uma 
mulher na Coordenação Geral, seguida de mais cinco mulheres 
dentre 17 membros (35%). Os anos seguintes foram de sub-re-
presentação: em 1997-1999 apenas 17% de mulheres na DN; en-
tre 1999-2001 23%; no biênio 2001-2003 apenas 13%. Nos dois 
biênios seguintes, fomos ainda menos na direção sindical: 2003-
2005 12,5% e entre 2005-2007, 12%. Os dois biênios seguintes 
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foram de aumento na participação das mulheres nos espaços de 
poder: em 2007-2009 eram 35% e entre 2009-2011 41%. Porém, 
o ciclo de queda se repete: 2012-2014 apenas 29% e em 2014-
2016 apenas 23,5%, apesar de temos pela primeira vez duas mu-
lheres na Coordenação Geral.

13. A partir de consciência de gênero¹, é possível compreen-
der que as desigualdades entre homens e mulheres são uma cons-
trução cultural e se são produzidas, podem ser modificadas. Todavia 
essa lógica está enraizada na sociedade brasileira, tanto que foi pre-
ciso ter uma lei para que as mulheres pudessem ocupar os espaços 
políticos. Em 1997 foi inserida na lei eleitoral a cota de gênero de 
30%, porém apenas em 2009 alcançou caráter obrigatório, tendo 
em vista que os Partidos Políticos continuavam sem estimular a par-
ticipação das mulheres como candidatas. Esse contexto de ações 
afirmativas em torno da representação das mulheres, chegará ao 
SINASEFE quase uma década depois, quando a preocupação visí-
vel acerca da participação ativa das mulheres na Direção Sindical 
se torna realidade a partir de dois marcos legais, com alteração es-
tatutária: as cotas de gênero de 30% (2014) e a paridade de gênero 
(2016). Após a aprovação das cotas de gênero (2015), a primeira 
gestão sob essa obrigatoriedade apresentou 35% de mulheres, mas 
com grande rotatividade. Atualmente são 47% de mulheres. 

14. Ao longo dos anos, percebemos que estávamos pre-
sentes na direção sindical, mas quase sempre em minoria e em 
cargos de organização, atributo considerado feminino. A paridade 
de gênero será implementada pela primeira vez em 2018, mas 
diante desses avanços legais em nosso sindicato, percebemos 
o atravessamento por perspectivas de aparelhamento, sendo a 
pauta feminista de combate ao assédio, incorporada como prática 
para disputas internas e a reivindicação por mais mulheres, es-
vaziada da necessidade de formação feminista em um sindicato 
que se propõe a ser classista. É preciso superar a rivalidade da 
década de 80 entre marxistas e feministas!²
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15. É preciso reconhecer que, historicamente, houve uma 
divisão entre espaços ocupados por homens e mulheres nas so-
ciedades modernas, aos homens foram dedicados os espaços 
públicos (política) e às mulheres os espaços privados (lar). O 
lema dos anos 1960 das mulheres nos EUA de que “o pessoal 
é político” trouxe essa divisão à tona. Historicamente os homens 
se tornaram responsáveis pelo trabalho produtivo e as mulheres 
pelo trabalho reprodutivo. A partir dessa divisão sexual, entende-
-se que a política, como espaço público, é considerada inadequa-
da às mulheres. Diante disso, é compreensível que as mulheres 
sejam mais tímidas, tenham receio de falar em público, de falar no 
microfone, porque são espaços e instrumentos que representam 
o público. O sindicato, por ser um espaço masculino, não estimula 
a participação das mulheres. Além disso, as várias jornadas de 
trabalho dificultam a participação das mulheres, que estão cui-
dando da casa e dos/as filhos/as quando não estão em horário 
de trabalho remunerado. Essa é a realidade de muitas de nossas 
colegas na Rede Federal: inúmeras jornadas de trabalho (remu-
nerado e não remunerado), tanto que a partir de 2017 retomou-se 
a Greve Internacional de Mulheres.

16. Apesar dessa desigualdade de gênero, logo, de poder, 
as mulheres sempre lutaram! Apesar das tentativas de invisibili-
zar as nossas lutas, essa foi uma das primeiras discussões dos 
estudos de gênero: retirar as mulheres da sombra da história. Se 
afirmamos e percebemos que estamos avançando ao longo dos 
séculos, é preciso reconhecer as mulheres que nos antecederam 
também no SINASEFE e estiveram presentes ao longo desses 30 
anos, apesar de sermos minoria nos postos de poder por longos 
anos, quase invisíveis.

17. Chegamos ao 1º Encontro Nacional de Mulheres do SI-
NASEFE após tentativas anteriores e efetivação via alteração es-
tatutária e organização feminista, mas precisamos avançar, pois 
não basta ser mulher. É necessário que tenhamos política sindical 
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feminista. Diante disso, movimento de mulheres é distinto de mo-
vimento feminista, onde o primeiro busca ampliação de direitos e 
o segundo transformação social³. Por fim, propomos:

	Ter compromisso com a emancipação das mulheres, pois 
não basta ser mulher;

	Garantir representatividade da diversidade de mulheres, 
considerando raça, sexualidade, origem, geração, entre 
outros marcadores;

	Promover formação sindical feminista;

	Estimular o debate sobre a participação das mulheres, em 
perspectiva feminista, promovendo reflexões e mudança 
de visão de mundo;

	Criar Coordenações de Políticas para as Mulheres em to-
das as Seções Sindicais;

	Incentivar a participação das mulheres na Direção sindical, 
verificando se os cargos ocupados estão majoritariamente 
restritos à organização de eventos, reforçando os papeis 
tradicionais das mulheres de organização e cuidado;

	Estimular as mulheres a se expressarem e ocuparem os 
espaços de fala nas atividades, bem como nas atividades 
de formação política;

	Respeitar o estatuto, implementando a paridade de gênero 
(50%) na composição das direções sindicais das Seções;

	Adotar as Pedagogias feministas (princípios e práticas para 
conscientizar da ordem patriarcal e construir a igualdade 
de gênero) como método sindical.
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TESE 2 
  

CONJUNTURA NACIONAL E 
 ATUAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL 

DA MULHER

A conjuntura da desigualdade – avanços e entraves do 
movimento de mulheres no meio sindical 

1. A conjuntura da desigualdade: breve perfil da longa estra-
da a caminhar

Passados 69 anos da célebre frase de Simone de Beauvoir, 
“Ninguém nasce mulher; torna-se mulher”1, que escandalizou o 
mundo, tornando evidente o que há de construção historicamente 
determinada nas definições correntes de feminilidade mesmo na 
sociedade ocidental, ainda hoje no Brasil estamos longe de alcan-
çar a plena igualdade de direitos na prática, apesar dos avanços 
legais. Quando Simone, mulher socialista e existencialista, apon-
tou os condicionamentos sociais geradores dos estereótipos da 
condição feminina em O segundo sexo, em 1949, uma mulher 
morando sozinha, mesmo em Paris, decidida a não ter filhos e 
defensora igualdade de direitos e da liberdade sexual era consi-
derada uma mulher perigosa até por outras mulheres. Ela sabia, 
e denunciou isso, que o sistema capitalista tem interesse mercan-
til na exploração da figura dócil e submissa das mulheres, como 
“mantenedoras da paz doméstica” do lar burguês típico, sem dis-
putar lugar no mercado de trabalho com os homens, que assim 
teriam mais disponibilidade para serem igualmente explorados.

Mais de meio século depois, há muito o que avançar em re-
1  BEAUVOIR, Simone. Le deuxième sexe.  Paris: Librarie Gallimard, 1949. 
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lação aos direitos das mulheres no Brasil. Segundo dados do Mi-
nistério do Trabalho e do IBGE, a diferença salarial entre homens 
e mulheres no país persiste e é maior entre profissionais de nível 
superior, conforme gráfico abaixo:

 Isso acontece apesar das inegáveis conquistas de mulhe-
res no mercado de trabalho brasileiro, especialmente nas gran-
des cidades; nas cidades de porte médio e pequeno o mercado 
segue mais restrito para as mulheres. Infelizmente ainda persiste, 
especialmente nas pequenas cidades do interior, a triste visão do 
senso comum de ser o lar o lugar social preferencial da mulher 
casada e com filhos

 Infelizmente a violência doméstica continua a ser um grave 
problema a ameaçar a segurança e mesmo a vida das brasileiras 
de todas as classes sociais. Em 2015, o código penal foi alterado 
para prever o crime de feminicídio, com a lei 13.104/2015, que 
qualificou o assassinato de mulheres motivado pelo seu gênero e 
inscreveu esse crime entre os hediondos – a tipificação permite ter 
dados e uma estatística mais clara desse crime, aumenta a possi-
bilidade de punição, mas não o reduz por si só. O feminicídio con-
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tinua ocorrendo em índices alarmantes, sem qualquer redução. A 
cultura do machismo, que submete mulheres a torturas e todo tipo 
de sevícia por parte de seus próprios companheiros, e que ainda 
leva muitas delas a esconderem as marcas através de maquiagem 
e roupas fechadas, ainda não foi extirpada da nossa sociedade. 
As estatísticas das denúncias não refletem a realidade da violên-
cia doméstica, pois apenas um pequeno percentual das vítimas 
denuncia o agressor que é parente próximo. A sociedade ainda 
naturaliza o sentimento de posse por parte de homens que não 
admitem questionamento sobre sua autoridade sobre a mulher.

Em 12 anos de lei Maria da Penha, reconhecemos que hou-
ve alguns avanços no esforço para reduzir a violência contra a 
mulher no país; as casas de acolhimento e as delegacias da mu-
lher têm cumprido um importante papel, mas o número desses 
espaços ainda é ínfimo. A violência contra a mulher persiste em 
todas as classes sociais, mas é a mulher pobre que tem menos 
condições de libertar-se do jugo de seu agressor quando se trata 
de violência continuada. É preciso criar condições para que as 
mulheres em situação de risco possam ser abrigadas e protegidas 
dos seus agressores.

 Particularmente no caso das mulheres pobres, que quase 
sempre dependem economicamente do agressor, muitas vezes 
as denúncias são evitadas, por medo ou por vergonha. O agres-
sor, em geral, estimula e até obriga a manutenção da situação 
de dependência econômica, para dificultar qualquer denúncia por 
parte da mulher ou de familiares. Libertar a mulher e os filhos, 
também usados como moeda de pressão, é uma das tarefas mais 
delicadas dos assistentes sociais, e nem sempre isso acontece 
a tempo de se salvar a vida da mulher. A denúncia, para ser “le-
vada a sério” pela delegacia, com providências efetivas, precisa 
ser feita pela própria mulher. Muitas vezes sob pressão, a mesma 
mulher que denunciou comparece à delegacia para retirar a quei-
xa – e as agressões continuam logo adiante. Essa questão não é 
apenas cultural, mas sim predominantemente econômica. 
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Subempregadas e relegadas a jornadas excessivas ou va-
riáveis de trabalho, as mulheres pobres educam seus filhos com 
dificuldades, pois não quase sempre não têm acesso a direitos bá-
sicos como creche e atendimento de saúde. As condições de vida 
das mulheres trabalhadoras refletem a exploração do sistema ca-
pitalista, que reserva a elas um papel secundário de dar suporte ao 
homem trabalhador, também explorado. Numa crise, as mulheres 
são as primeiras a serem demitidas; não têm acesso a alguns ra-
mos de trabalho, como a construção civil, um dos maiores empre-
gadores de trabalhadores não qualificados. A mão de obra femini-
na, quando não qualificada, ocupa predominantemente postos nos 
ramos de alimentação, limpeza e conservação, onde há alto grau 
de precarização. Por não serem “atividades-fim”, são as funções 
prioritariamente terceirizáveis em uma empresa, embora a lei da 
ampla terceirização, aprovada em março de 2017, vá ampliar a pre-
carização e pode alterar a estatística entre os gêneros por razões 
deploráveis de aumento da exploração. A emancipação feminina só 
será possível com a emancipação de toda a classe trabalhadora, 
mas enquanto isso não acontece temos a obrigação de lutar para 
reduzir as diversas formas de violência concreta e simbólica a que 
estão submetidas as mulheres na chamada Era da Informação. 

Muitas mulheres, sem acesso ou informação a respeito de 
métodos contraceptivos, continuam morrendo na prática de abor-
tos ilegais, enquanto outras tantas morrem no parto2, por falta de 
acompanhamento pré-natal. Por falta de exames preventivos, 
muitas mulheres morrem sem ter tido atendimento adequado 
para câncer de mama e útero, que são perfeitamente curáveis se 
descobertos e tratados a tempo. A manutenção do aborto como 
crime, tendo apenas as exceções legais quando em risco para a 
vida da mulher ou estupro, não reduz o número de abortos, mas 
2  De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra 68 mortes de mulheres 
por complicações decorrentes do parto para cada 100 mil partos. Esse dado mostra 
que o Brasil ainda está longe de cumprir os Objetivos do Milênio que assumiu com 
Organização das Nações Unidas (ONU), que é de 35 mortes para cada 100 mil partos 
até 2015. Para alcançar esse índice, a queda da mortalidade materna precisa ser de 
aproximadamente 48% em quatro anos.
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aumenta o número de mulheres mortas. Infelizmente a maioria da 
população ainda prefere silenciar sobre isso, mesmo com todos 
os dados mostrando que são as mulheres pobres que morrem em 
clínicas clandestinas que mais se assemelham a açougues, ou 
mesmo em casa, sem atendimento médico mínimo, temendo se-
rem criminalizadas ao chegar ao hospital após um aborto provo-
cado por medicamentos vendidos até em camelôs ou na internet. 
Legaliza! É pela vida das mulheres!

Muitas vezes a violência está tão introjetada no cotidiano da 
mulher, que esta nem mais a percebe enquanto tal. A violência 
simbólica se mostra insidiosa na representação da figura feminina 
na sociedade, naturalizando estereótipos machistas e redutores 
da dimensão humana. A reificação do corpo feminino, alçado a 
um dos mais poderosos veículos de venda de mercadorias e ne-
cessidades criadas pelo consumismo capitalista, gera um cruel 
mecanismo de submissão com alto potencial de frustração. Para 
a maioria das mulheres, que não pode nem se aproximar do pa-
drão de beleza decantado pela mídia nem consumir os produ-
tos vendidos por aquela imagem inatingível, resta uma caricatura 
padronizada que despersonaliza e desvaloriza nossa diversidade 
étnica.  Uma imagem excessivamente sexualizada da mulher é 
utilizada para vender bebidas, automóveis de luxo, produtos de 
beleza e procedimentos estéticos desnecessários, de segurança 
duvidosa. Muitas mulheres se submetem a um verdadeiro calvá-
rio em sua rotina de cuidados para adquirir uma requerida “boa 
aparência” em empregos – o que não é exigido dos homens. A in-
ternalização despercebida desse padrão de beleza irreal gera em 
algumas mulheres um grau de sofrimento psicológico considerá-
vel, resultando em distúrbios como bulimia e anorexia; em outros 
casos, torna-se causa da deterioração de relacionamentos, em 
especial o casamento tradicional.

Muitas mulheres, educadas pela nossa sociedade patriarcal 
para servir e obedecer, sofrem assédio moral ou sexual no traba-
lho; temendo desemprego, dificilmente denunciam. Em algumas 
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profissões predominantemente desempenhadas por mulheres, 
como secretárias e recepcionistas, há inclusive um comportamen-
to esperado de passividade que favorece a impunidade do as-
sediador – geralmente um homem hierarquicamente superior na 
organização. Esse é geralmente um tipo de violência moral muito 
difícil de ser captado pelas estatísticas, mas que vemos acontecer 
constantemente numa cultura machista como a nossa. 

Segundo dados do IBGE, atualmente o índice de lares che-
fiados por mulheres é de cerca de 35%; nas famílias mais pobres, 
supera a forma tradicional. Esse aspecto, que evidencia um coti-
diano de privações e dupla jornada para as mulheres que não têm 
um companheiro para compartilhar as despesas e a educação dos 
filhos, traz encargos de muito mais peso para as trabalhadoras em 
serviço precário, pois não dispõem de creches e muito menos es-
colas em tempo integral, como as mulheres das classes privilegia-
das. As empregadas domésticas e diaristas, ocupações bastante 
comuns entre as mulheres pobres, enfrentam situação particular-
mente difícil pela jornada de trabalho variável e a impossibilidade 
de creche no local de trabalho. Com frequência, são obrigadas a 
deixar os filhos sozinhos e sujeitos a todo tipo de acidente domés-
tico, além de conviverem com a falta de segurança no entorno 
de sua moradia, que é maior na periferia das grandes cidades. 
 
2. Nossos avanços e entraves no meio sindical 

No meio sindical, mesmo em sindicatos da Educação, com 
maioria de mulheres na base, como o SINASEFE, predominam 
as direções compostas por maioria de homens. Na CSP-Conlutas 
a primeira direção executiva com maioria de mulheres é a atual, 
eleita em dezembro de 2017, após aprovação de paridade de gê-
nero no congresso da central. A aprovação da paridade na nossa 
central foi um grande avanço diante da realidade ampla do meio 
sindical. São notórias as fotos das reuniões entre representan-
tes das centrais sindicais, em que é muito raro ter uma mulher, a 
não ser na imprensa ou assessoria. Nos debates de conjuntura, 
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é comum que os homens sejam a grande maioria dos militantes 
inscritos, mesmo que tenha igualdade de presença no plenário. É 
fato que isso reflete a prática maior da exposição oral por parte 
dos homens, talhados em longas reuniões com frequência à noi-
te, em que mulheres encontram dificuldade para estarem presen-
tes. Mas, sobretudo, é um sintoma do alto grau de machismo que 
contamina o meio sindical, em diversas expressões, algumas de-
sembocando para evidentes formas de violência, inclusive, como 
as frequentes piadas sexistas e opressoras, além de todo tipo de 
assédio sexual. 

Geralmente não são nada sutis as formas de violência per-
sistentes no meio sindical, que, por não ser uma bolha, reflete o 
machismo estrutural da sociedade capitalista. Em um ambiente 
transpassado pelo personalismo das vaidades pessoais que ex-
plodem em situações de disputa, vale mais quem tem mais dis-
ponibilidade para se construir na estrutura, quem pode ter “garra-
finhas” alimentadas pela burocracia sindical de viagens e diárias, 
quem pode dispor de tempo para se preparar para debates e tecer 
relações políticas de sustentação – habilidades geralmente espe-
radas em homens e que chegam a causar surpresa se estiverem 
presentes em mulheres. Num ambiente de alta competição, é in-
felizmente comum que sejam utilizadas práticas assediadoras ou 
conspiratórias contra adversários e mesmo com aliados, gerando 
formas de violência psicológica, como gritos e desqualificações, 
que são mais facilmente repelidas por mulheres, já que dos ho-
mens é esperado na sociedade “que sejam fortes”, que suportem 
todo tipo de violência simbólica. Muitos homens cobram e são 
cobrados pelos companheiros que “se mantenham firmes” diante 
das diversas formas de assédio e grosserias de dirigentes, como 
se fosse uma demonstração de fraqueza não suportá-las. Não ra-
ramente os debates são feitos em alto volume, e isso se torna um 
sacrifício para a menor potência vocal das mulheres. Dessa forma 
o meio sindical pode ser intensamente adoecedor e destruidor de 
vocações de mulheres para liderança. Não sendo necessariamen-
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te justas as formas de ascensão aos maiores cargos de direção, 
que geralmente perpetua quase os mesmos nomes, as mulheres 
acabam, em muitos casos, por se afastar para escapar da intensa 
competição do meio, já que sua presença é razoavelmente recente.  
 
3. Conclusão

 Diante da constatação da persistente desigualdade social 
das mulheres, que tem como consequência uma menor participa-
ção em todos os campos onde há uma intensa disputa, como a 
direção de empresas e cargos de confiança, não se poderia espe-
rar que no meio sindical essa desigualdade fosse muito diferente, 
afinal a sociedade opressora é a mesma. Mas, enquanto na so-
ciedade capitalista quem manda é o capital, que só pode mitigar 
as opressões quando ameaçam seus ganhos, no meio sindical 
nós temos buscado construir instrumentos para reduzir a dificul-
dade de participação e ascensão das mulheres. Assim, avaliamos 
como bastante positivos os dispositivos para reforçar esse incre-
mento, como as cotas e as regras que tipificam e coíbem assédio 
sexual e moral nas nossas organizações, bem como recomenda-
mos cuidado com toda e qualquer tentativa de se instrumentalizar 
o movimento feminista, nossas conquistas e bandeiras para a dis-
puta da baixa política, que infelizmente afasta muitos militantes, 
mulheres e homens, do movimento sindical. 

ASSINAM ESTA TESE:

Magda Furtado – SINDSCOPE 
Clarissa Cavalcante – SINASEFE IFPA
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TESE 3 
O COMBATE ÀS OPRESSÕES É 

TAREFA DE TODA A CLASSE 
TRABALHADORA: É  

NECESSÁRIO UMA REVOLUÇÃO 
SOCIALISTA PARA ACABAR COM 

O MACHISMO, COM O 
RACISMO E COM A LGBTFOBIA 

 
Ela virá, 

 a revolução conquistará a todos o direito não somente ao pão, 
mas, também, à poesia.  

(Leon Trotsky)

 A Revolução Russa deixou um legado de ensinamentos 
políticos. São exemplos atemporais de luta da classe trabalha-
dora, que demonstram que outra sociedade é possível. Quando 
se aborda a questão das opressões, é fundamental mencionar o 
processo revolucionário vitorioso de 1917, pois é difícil encontrar 
outro momento da história da humanidade que tenha deixado de 
herança tantos elementos importantes nesse terreno para as ge-
rações futuras.

 Mulheres russas, donas de casa, grande parte delas anal-
fabeta, perderam seus companheiros para as frentes de batalha 
da 1º Guerra Mundial e seus filhos para o frio e para a fome. 
Foram então para as ruas procurar emprego, porém, apesar das 
jornadas extenuantes, que duravam de 10 a 12 horas de traba-
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lho, não conseguiam garantir minimamente o sustento de suas 
famílias. Trabalhadoras da indústria têxtil iniciaram a construção 
de uma greve, deflagrada no nosso atual 8 de março. Cruzaram 
os braços em protesto às condições miseráveis de vida, gritando 
por pão, paz e terra. Esse foi o início de um processo de lutas que 
culminou na Revolução de outubro. Mulheres trabalhadoras pro-
tagonizaram a maior revolução da história. 

 Quem foram seus aliados? Quem foram aqueles que fize-
ram coro a seus gritos por direitos tão básicos? Esse é justamente 
um dos maiores aprendizados que as lutadoras e lutadores da 
atualidade podem extrair da revolução de 1917. Foram os traba-
lhadores metalúrgicos, homens que também eram vítimas das 
condições degradantes de vida e de trabalho, e não as mulheres 
da classe burguesa, que tinha muito a perder com a radicalização 
das lutas. Analisemos brevemente o combate ao machismo sob o 
viés do Marxismo.

 Marx e Engels se debruçaram sobre a questão da opres-
são da mulher nas sociedades e, à luz de estudos anteriores, con-
cluíram que suas justificativas não são biológicas e nem naturais. 
Após o fim das sociedades primitivas, a mulher gradativamente 
ganha um rótulo de frágil, emocional e naturalmente designada 
para os trabalhos domésticos e para o cuidado com os filhos. É 
essa ideologia que garante a melhor exploração de seus corpos. 

Engels conseguiu materializar a opressão, des-
cobrindo sua raiz material, mostrando que a 
opressão da mulher que foi surgindo nas diver-
sas sociedades não tinha como causa básica 
a constituição do corpo feminino, sua biologia, 
mas era fruto de determinadas relações sociais 
que se assentavam na divisão e na exploração 
de uns pelos outros. (Toledo, 2014, p.19)
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 A mudança da situação da mulher na sociedade se inicia 
com o surgimento da propriedade privada. A partir desse momento, 
torna-se possível criar as bases sobre as quais estão alicerçadas 
as relações atuais entre as mulheres e os homens. É pela consi-
deração dos elementos históricos sobre as relações de poder que 
surgem das transformações familiares que Marx nos apresenta ao 
modelo da família burguesa, no qual a mulher é reduzida ao papel 
de um simples instrumento de produção. (TOLEDO, 2014)

 Portanto, para Marx, toda e qualquer forma de opressão é, 
estruturalmente, uma questão de classe. Na sociedade capitalis-
ta, as opressões possibilitam a máxima exploração do trabalho. 
Mulheres negras, não-negras, indígenas, negros, imigrantes e 
LGBTs exercem as piores funções no mercado de trabalho, ocu-
pam os postos mais precarizados e não possuem direitos básicos, 
como vínculo no emprego e férias. Como esses setores só pos-
suem sua força de trabalho para garantir sua sobrevivência, preci-
sam se submeter às condições terríveis que o sistema capitalista 
impõe a essas trabalhadoras e trabalhadores, com o objetivo de 
manter o lucro da burguesia e dos patrões intacto.

 Voltando à Revolução Russa, no momento em que os 
soviets, que contavam também com mulheres operárias, assu-
miram o poder, algumas medidas jamais vistas foram imediata-
mente tomadas para garantir a igualdade entre mulheres e ho-
mens. Salário igual para trabalho igual, aborto legal e gratuito, 
lavanderias e restaurantes públicos para emancipar as mulheres 
do trabalho doméstico, creches públicas e o casamento homo-
afetivo são alguns exemplos dos direitos conquistados. Além 
disso, os alimentos saíram das mãos de proprietários privados, 
de atravessadores e especuladores, o que possibilitou que as 
mulheres pudessem voltar a alimentar seus filhos. Os homens 
que sobreviveram à guerra voltaram às famílias e decretou-se a 
distribuição de terras aos agricultores pobres e a restituição da 
liberdade de imprensa e de expressão. “A Revolução Russa e a 
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Libertação Feminina” (Correio Internacional, p.37, maio 2017)

 Essas lições da Revolução Russa são fundamentais para a 
conjuntura atual. Com a restauração do capitalismo, que se inicia 
a partir da morte de Lênin em 1924, quando a burocracia stalinista 
assume o poder, os direitos conquistados com a Revolução foram 
perdidos. Hoje, as trabalhadoras lutam contra a violência machis-
ta e por direitos básicos.

 Algumas análises da situação das mulheres na sociedade 
capitalista da atualidade mostram que nem o direito à vida é ga-
rantido. O aborto no Brasil é crime, e representa a 4ª causa de 
morte entre as mulheres, em especial as negras e pobres, que 
não podem pagar por um aborto seguro em clínicas clandestinas. 
As taxas de feminicídio de mulheres negras tiveram um aumento 
de mais de 50% no último período, e os assassinatos de LGBTs 
cresceram em 30% somente nos primeiros meses de 2018, to-
talizando 445 mortes. O Brasil continua ocupando o 5º lugar no 
ranking mundial em assassinatos de mulheres e o 1º lugar em 
homicídios de lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e gays. 

 A crise econômica é a grande desculpa que os governos 
utilizam para levar adiante o projeto de exploração do trabalho, 
e nesse processo as opressões são seu grande trunfo para pre-
carizar ainda mais as condições de vida das trabalhadoras e tra-
balhadores. E, novamente, os que mais sofrem com isso são os 
setores oprimidos.

 Os recentes ataques, que aprofundam a situação de de-
semprego, de falta de vínculo e de direitos básicos, prejudicam 
em especial as mulheres negras e LBTs, que já ocupavam os pio-
res postos de trabalho, e que após a aprovação da Reforma Tra-
balhista e do Projeto de Terceirização, já não têm perspectiva de 
emprego, senão a daqueles temporários e sem nenhuma estabili-
dade. Nunca é demais pontuar que 95% das mulheres transexuais 
encontram na prostituição a única alternativa de sobrevivência.
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 Essa conjuntura atual de aprofundamento dos ataques 
causa grandes polêmicas entre a esquerda brasileira no que diz 
respeito aos caminhos que a classe trabalhadora deve trilhar para 
se livrar da exploração e da opressão. Diversas correntes hoje 
defendem que a classe se encontra estagnada, vencida, que a 
direita está promovendo uma verdadeira ofensiva contra os traba-
lhadores e que essa situação teve início a partir de 2016, com a 
saída de Dilma da presidência. Porém, é necessário que avalie-
mos com cuidado dois elementos importantes da realidade.

 O primeiro deles é que, apesar dos 13 anos em que o PT 
esteve no poder, inclusive tendo uma mulher à frente do país du-
rante quase 5 anos, não houve avanços significativos nas princi-
pais pautas de luta das mulheres trabalhadoras e nem da classe 
de conjunto. Pelo contrário, é necessário destacar que Lula e Dil-
ma realizaram duas Reformas da Previdência, uma em 2003 e 
outra em 2014, atacando o direito à aposentadoria. Além disso, 
durante o governo petista foram aprovadas medidas provisórias 
que dificultam o acesso à pensão por morte e ao PIS, benefícios 
que muitas vezes garantem a subsistência de muitas mulheres 
brasileiras. 

 As trabalhadoras seguem lutando pela descriminalização 
do aborto, pela aprovação do PL 122, que prevê a criminalização 
da LGBTfobia, e pela discussão de gênero nas escolas, que po-
deria ter se iniciado com a aprovação do Kit Anti-homofobia. To-
das essas medidas poderiam ter representado um avanço na luta 
contra a violência machista e LGBTfóbica, mas não se tornaram 
realidade devido aos acordos espúrios entre Dilma e a bancada 
evangélica do Congresso Nacional, previstos na “Carta ao Povo 
de Deus”, assinada pela ex-Presidenta. No Rio de Janeiro, a in-
tervenção militar de Temer não é novidade para as pessoas que 
vivem nas favelas e periferias. O governo do PT já compactuava 
com o processo de encarceramento e de genocídio do povo pobre 
quando levou as UPPs aos morros cariocas. O caso de Rafael 
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Braga, encarcerado em 2013 pelo porte de uma garrafa de desin-
fetante durante as manifestações, é emblemático. Para evitar que 
os movimentos sociais ganhassem força em momentos de luta, 
a Presidenta Dilma sancionou a lei antiterror, criminalizando as 
lutas da classe. 

 O segundo é que, desde 2013 as trabalhadoras e trabalha-
dores, com destaque aos setores oprimidos, vêm demonstrando 
sua grande disposição de luta por direitos e contra os ataques. 
Somente em 2017, diversos dias de luta demonstraram essa dis-
posição, inclusive o da greve geral do dia 28 de abril, todos eles 
impulsionados pela Greve Internacional de Mulheres do dia 8 de 
março, reforçando o protagonismo das mulheres trabalhadoras 
nas ações diretas da classe contra os governos. Essas mesmas 
mulheres tomaram as ruas contra a PEC 181, que ampliava a cri-
minalização do aborto, e contra o retorno da “Cura Gay”. Foram 
manifestações significativas por todo o país, que mostraram aos 
governos que a resistência e a luta serão as palavras de ordem 
que agitarão os próximos períodos. 

 A recente derrota que o governo Temer teve com relação à 
Reforma da Previdência é um exemplo do poder que tem a clas-
se trabalhadora. A exemplo do dia 8 de março de 2018, quando 
vários estados brasileiros deram um recado à burguesia e defen-
deram em seus eixos a independência de classe e de governos, 
nossa tarefa no momento é construir nas ruas a batalha por nos-
sas reivindicações. As trabalhadoras e trabalhadores estão em 
trincheiras opostas àqueles que ainda acreditam que é possível 
reformar ou humanizar o capitalismo. Não é. A emancipação da 
classe trabalhadora, o fim da exploração do trabalho e de todo o 
tipo de opressão só serão possíveis em uma sociedade socialista. 
E a construção dessa sociedade não será possível nas urnas ou 
pela defesa da democracia “dos ricos”, e sim na construção dos 
comitês contra as reformas e ataques nos bairros e locais de tra-
balho, da radicalização das lutas e das ações diretas das massas. 
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ASSINA ESTA TESE:

Elizabeth Mendonça Dau - SINDSCOPE (RJ)
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TESE 4 
  

ATUAÇÃO POLÍTICA SINDICAL DA 
MULHER: ENTRE VIOLÊNCIAS, 
RESISTÊNCIAS, E AVANÇOS: 

A EXPERIÊNCIA DO IFPA

 
 Criado em 11 de novembro de 1988, o atual SINASEFE 
- SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES (AS) FEDERAIS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 
passou por um processo de transformações. Nos seus registros 
consta que no dia 11 de novembro de 1988, logo após logo após a 
aprovação da constituição federal “cidadã” que consolidou o direi-
to constitucional de sindicalização aos Servidores Públicos. Foi no 
Encontro Nacional das Associações de Servidores das Escolas 
Federais de 1° e 2° graus, ocorrido na Cidade de Salvador-BA, 
que foi criado o FENASEFE - Federação Nacional das Associa-
ções de Servidores das Escolas Federais de 1º e 2º graus. 

 Após uma década, o Congresso Nacional da categoria, na 
cidade de Manaus-AM, avança oportunizando a sindicalização 
de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Rede Federal de 
Ensino, lotados nas Instituições de 1º e 2º graus da Educação 
Básica tendo como razão social Sindicato Nacional dos Servido-
res Federais da Educação Básica e Profissional. Neste momen-
to a entidade foi além da sua representação anterior, apenas na 
área tecnológica e se ampliando enquanto entidade organizativa 
de todos os trabalhadores da Rede Federal da Educação Básica, 
Profissional, Científica e Tecnológica. Mudança esta que se man-
teve e vem ampliando a entidade até os dias de hoje. Nos seus 
congressos (CONSINASEFE), foram realizadas alterações como 
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no VII CONSINASEFE que mudou sua razão social para Sindi-
cato Nacional dos Servidores da Educação Federal de 1º, 2º e 3º 
Graus da Educação Tecnológica, no IX CONSINASEFE para Sin-
dicato Nacional dos Servidores da Educação Federal de 1º e 2º 
Graus e 3º Grau da Educação Tecnológica, no XII CONSINASE-
FE para Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 
Básica e Profissional, e no XXIII CONSINASEFE para SINASEFE 
- SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES (AS) FEDERAIS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 
constitui-se em pessoa jurídica de direito privado, com natureza e 
fins não lucrativos e duração indeterminada. 

 Nos seus documentos oficiais O SINASEFE registra como 
princípio fundamental a defesa dos interesses da categoria que 
representa e a luta em defesa da educação pública de qualidade, 
gratuita e laica, com referência social e em consonância com os 
interesses da classe trabalhadora. Missão indissociável da liber-
dade de pensamento como direito inalienável do cidadão e que 
tem como compromissos desenvolver, organizar e apoiar, nos as-
pectos políticos, educacionais, econômicos, sociais e culturais, to-
das as ações que visem às conquistas de melhores condições na 
educação, de vida e de trabalho para toda a Classe Trabalhadora. 
Nas sua bandeiras defende: 

• Educação Pública, Gratuita, Laica, com Referência Social; 

• Por uma Sociedade sem explorados; 

• Democratização das Instituições Federais de Ensino; 

• Redução da Jornada de Trabalho, sem redução salarial; 

• Reajuste Linear e constante da remuneração não permitindo a 
redução salarial a partir da corrosão inflacionária; 

• Por uma Carreira Única dos Trabalhadores(as) em Educação; 

• Paridade entre ativos e aposentados; 
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• Contra todo tipo de discriminação ou intolerância racial, homo-
fóbica ou de gênero; 

• Autonomia dos Trabalhadores(as) frente ao Estado. 

PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NO SINASEFE-IFBA 

 Iniciamos registrando que apesar dos documentos oficiais 
constarem que o SINASEFE, corresponde ao SINDICATO NA-
CIONAL DOS SERVIDORES (AS) FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, muitos dos sites 
das sessões sindicais omitem o termo feminino de servidores, 
mas a linguagem traz de alguma forma a trajetória de um sin-
dicato sempre coordenado historicamente por homens, onde as 
mulheres participavam e ainda participam com um papel secun-
dário. Nessas décadas de sindicato, a luta das mulheres, princi-
palmente em congressos, exigindo a participação, inclusive com 
teses, interferiu para que hoje tenhamos em nossos regimentos 
que as diretorias tenham no mínimo 30% do quadro feminino. Nós 
mulheres que participamos das diretorias, sabemos que ainda é 
atribuído a nós o papel de coadjuvante, quando não somos con-
vidadas a exercer funções que trazem estereótipos do feminino, 
como ter letra bonita para fazer ata ou mesmo assumir a arruma-
ção e organização de espaços. Na sessão seguinte estaremos 
presentando relatos a participação na diretoria do SINASEFE – 
IFBA, inicialmente da companheira Antonia Chaves seguido do 
relato de Marlene Socorro. 

OLHAR FEMINISTA SOBRE EXPERIÊNCIA DE UMA MU-
LHER NO SINASEFE 

 Nos idos de 2000, iniciei meu trabalho no CEFET-BA. Vim 
acompanhando cônjuge que veio transferido para Salvador, e 
logo me integrei ao grupo de companheiras e companheiros que 
militavam no SINASEFE-BA. E em pouco tempo, já estava parti-
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cipando de algumas reuniões em Brasília, representando a seção 
com outras/os companheiras/os de Salvador e/ou da Bahia. 

 Uma vez voltando de uma das reuniões com dois compa-
nheiros de outros Estados, resolvemos comprar um material para 
fazermos uma macarronada, pois havia uma expectativa que eu 
sabia cozinhar. Realmente fiz o macarrão e o molho que, com 
certeza, não estavam muito saborosos, mas “comíveis”, pois a 
habilidade culinária não está gravada no gene, muito menos no 
gênero. 

 Bem, o que eu gostaria de registrar nesse relato de ex-
periência, não é uma narrativa que espante os olhares femini-
nos, e muito menos os masculinos, de uma situação altamente 
repressora ou excessivamente violenta, mas chamar a atenção 
das companheiras e dos companheiros, de que o machismo en-
tra nos nossos hábitos e até na respiração, tanto de mulheres, 
como de homens, a ponto de pensarmos que faz parte de cada 
gênero. Assim, a situação que relatei anteriormente, faz parte de 
nosso comezinho dia-a-dia, e esta é a questão: Precisamos rever 
a nossa organização doméstica, precisamos acabar com a ocu-
pação dos melhores espaços pelos homens, sem representação 
feminina, sem que isso nos cause espanto. As mulheres devem 
ocupar os espaços de poder, tanto quanto os homens, inclusive 
no SINASEFE nacional e em todas as seções. Não falo somente 
de uma representação, falo de uma presença forte de quantidade 
e de qualidade, com relação ao poder de decisão. 

 A história contada não traz qualquer resquício de assédio, 
ou mesmo, qualquer tentativa de conquista. Fato muito comum 
nas relações entre homens e mulheres no trabalho, nos sindica-
tos, nas universidades, em todos os lugares. Em que a mulher 
cortejada, alimenta sua vaidade e autoestima, porque é cultu-
ralmente incentivada, mas esta característica também não está 
impregnada nos genes que formam os sexos, nem de um e nem 
de outro. 
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 Para concluir, esperando abrir para várias histórias do dia-
-a-dia de mulheres que passaram a perceber o quanto de machis-
mo respiram, parafraseio Chimamanda Ngozi Adiche (feminista 
nigeriana): 

 “Eu acho que é muito importante que uma mulher comece 
com a premissa de que ela importa igualmente. (...). E se você 
começar com essa premissa, então as decisões que você faz cai-
rão no lugar, de certa forma. Eu digo isso porque penso que mui-
tas sociedades condicionam as mulheres a pensar em si mesmas 
como apenas um pouco abaixo dos homens, e então torna mais 
fácil justificar muitas coisas das quais as mulheres são privadas. 
E decidimos dizer que a premissa é diferente. A premissa é igual-
dade plena”. 

 “Eu acho que precisamos ter mais mulheres em posições 
de autoridade política ou poder político”. 

 “O casamento pode ser uma fonte de alegria e amor e 
apoio mútuo, mas por que ensinamos as meninas a aspirar ao 
casamento e não ensinamos meninos da mesma forma? Criamos 
garotas para se verem concorrentes não por empregos ou reali-
zações, o que eu acho que pode ser uma coisa boa, mas para a 
atenção dos homens. Ensinamos as meninas a não serem seres 
sexuais da maneira que os meninos são”. 

ENTRE VIOLENCIAS E RESISTENCIAS 

 Situo esse relato no período onde atuei como coordenadora, 
juntamente com algumas companheiras na decada de 1990 e 2000. 
Era um período em que lutavamos por mais democracia e respeito 
às urnas e minha atuação como oposição que “colocava a cara a 
tapa”, em posicionamentos públicos, agregava apoio, mas também 
desafetos, desafetos esses que muitas vezes partiam daqueles que 
queriam fazer a disputa política no nível de desqualificar quem não 
estava afinado ideologicamente. Durante tres gestões no sindicato, 
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posso afirmar que muitos foram os momentos de dor e tristeza. O 
que mais me marcou, foi quando um dos diretores ligou para minha 
residencia em um final de semana, para me questionar se eu era 
cria de um determinado partido, nessa epoca, minha filha, ainda 
criança, sofria por uma crise de asma, e naquela noite chorei muito 
me questionando se valia a pena ficar em uma linha de frente sen-
do bombardeada por todos os lados. Outra feita, um documento foi 
distribuido em toda a instituição dizendo que eu confundia a minha 
função sindical com minha função na coordenação de Física, as 
pessoas me encontravam no corredor perguntando o que aconte-
ceu e na verdade tratava-se de uma reunião em que o acusador se 
retirou antes do término não aguardando a votação para ida a um 
congresso. Certa feita, fui para uma plenária em Brasília onde tinha 
programado uma manifestação no fim de semana e fui questionada, 
por telefone, porque minha passagem não era para o dia em que 
terminaria a plenária, mesmo tendo tido o cuidado de registrar toda 
programação. Nessa mesma plenária, fui chamada para fazer a ata 
e o argumentoo foi bem claro, por ser mulher, e respondi que só 
faria parte da mesa se fosse para presidir. Foram tempo dificeis, em 
que não se discutia como hoje o assédio e a participação feminina 
em cargos de comando. Considero que a experiencia que vivi no 
sindicato, foi frustrante e ao mesmo tempo me fortaleceu para o luta. 

 
ASSINAM ESTA TESE:

Antonia do Socorro Freitas Chaves - SESSÃO - IFBA 
Marlene Santos Socorro -  SESSÃO - IFBA
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TESE 5 
 

POR UMA PARIDADE DE GÊNERO 
SEM LACUNAS

Londres 1912 
“As mulheres não tem a serenidade de espírito ou equilíbrio 

mental para exercer julgamento em assuntos políticos. Se permi-
tirmos que as mulheres votem, será a custa da estrutura social… 
As mulheres estão bem representadas pelos seus pais,irmãos e 

maridos. Uma vez concedido o voto será impossível parar por aí, 
as mulheres exigirão o direito de participar do parlamento, de se 

tornarem ministras e juízas.” 
Filme: As Sufragistas.

 A luta do movimento feminista por direitos iguais é longín-
qua. Em 1910, na II Conferência Internacional das Mulheres Tra-
balhadoras , Clara Zetkin propôs organizar um dia internacional 
das mulheres trabalhadoras. A Conferência decidiu que todos os 
anos, em todos os países, seria comemorado, na mesma data, 
O Dia das Mulheres com a palavra de ordem “O direito de voto 
para as mulheres unificará nossa força na luta pelo socialismo” 
. Mas foi apenas em 1975 que as Nações Unidas começaram a 
comemorar o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Em 
dezembro de 1977, a Assembleia Geral da ONU proclamou o 8 de 
março como Dia Internacional pelos Direitos da Mulher e da Paz 
Internacional . Mesmo diante de inúmeras conquistas e esforço 
permanente pela paridade de gênero, as mulheres ainda ocupam 
um lugar secundário na militância e liderança sindical.

 O estabelecimento de cotas de gênero aprovado no 31º 
CONSINASEFE é um importante passo para buscar a igualdade 
de espaço dentro do SINASEFE, no entanto restaram algumas 
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lacunas que poderão ser espaço para manobras machistas, que 
dificultam a ocupação dos espaços pelas mulheres.

 Tomando como referência o espaço político nacional, há 
uma legislação que estabelece limites para a composição por gê-
nero nas candidaturas: “Do número de vagas resultante das re-
gras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá 
o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas de cada sexo.” (Lei nº 9.504/1997, 
Art. 10 § 3 o ). Passados mais de 20 anos desse regramento, o 
objetivo principal não foi alcançado e os homens continuam com 
uma representatividade muito maior nos cargos eletivos.

 As razões para isso passam pela cultura machista e pelo 
modelo de patriarcado da política. Segundo José Eustáquio Diniz 
Alves (professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do 
IBGE), não há carência de mulheres aptas a concorrer, mas há 
um modelo estabelecido nos partidos, em que homens exercem 
controle e dão pouco espaço para as mulheres estruturarem suas 
campanhas. A principal forma de boicote às candidaturas femininas 
dentro dos partidos é o uso de candidaturas “falsas”, que consiste 
em registrar candidatas apenas para preencher a cota de gênero 
de 30% exigida pela legislação eleitoral, sem repassar as verbas 
de fundo partidário a elas. Nas últimas eleições municipais, mais de 
uma centena de candidaturas de mulheres foram comprovadamen-
te fraudulentas, mas esse número é provavelmente muito maior 
dada a dificuldade de obter provas de candidatura falsa.

 O resultado eleitoral corrobora essa realidade. Entre as elei-
ções de 2008 e 2012, o número de candidaturas femininas para as 
câmaras municipais saltou de 72.476 para 133.864, crescimento de 
84,5%. Já em 2008, 8,9% das concorrentes se elegeram para as 
câmaras municipais. Percentual este que caiu para 5,7% em 2012.

 Na sequência apresenta-se os trechos do Estatuto do SINA-
SEFE resultantes das alterações feitas pelo 31º CONSINASEFE:
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 Art. 41. A composição da DN será proporcional ao número 
de votos que cada chapa obtiver no pleito.

 § 7º. Na composição da Direção Nacional deve-se aplicar 
paridade de cinquenta por cento (50%) para cada gênero.

 Art. 48. Constituem deveres das Seções Sindicais:

 III. Implementar a paridade de gênero de cinquenta por 
cento (50%) na composição das direções sindicais e, em caso de 
número ímpar, prevalecerá o gênero feminino.

 As lacunas identificadas nessas modificações dizem res-
peito à suplência e como proceder à substituição de um membro. 
É necessário que seja garantido em estatuto que no caso de uma 
mulher sair da composição da direção a substituição seja feita por 
outra mulher.

 Da mesma forma em todas as representações do sindica-
to, onde a paridade esteja estabelecida.

 Esse adendo à regulamentação se faz necessário por já estar 
ocorrendo, dentro do SINASEFE, manobras machistas para burlar a 
representatividade feminina. Para isso, homens que ocupam posições 
mais influentes dentro dos coletivos, usam sua posição para induzir a 
desistência das mulheres em representações, ocupando seus lugares. 
Atitude essa homóloga à que ocorre no cenário político partidário nacio-
nal, tão criticado por nós, que nos envergonha enquanto sindicato.

PROPOSTA

 Diante do exposto, justifica-se a revisão do ESTATUTO e 
REGIMENTO do SINASEFE NACIONAL para posterior alteração 
de artigos, garantindo assim, nossos direitos já consolidados. Por-
tanto, nesse tempo que antecede o próximo CONSINASEFE Es-
tatutário, devemos nos “debruçar” em nosso estatuto e amarrar 
todas as pontas soltas, eliminar todas as lacunas, para garantir a 
efetividade da paridade de gênero no nosso sindicato.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Fim do machismo? Esse é um momento de resistência e 
enfrentamento, não podemos mais permitir essa hegemonia mas-
culina, velada, em meio a militância das mulheres dentro do sindi-
cato. Para que possamos permanecer e avançar na luta, precisa-
mos romper em definitivo com toda e qualquer manobra ou prática 
manipuladora que ameace a nossa ascensão. Não queremos ser 
apenas um número, não estamos aqui meramente para preen-
cher a cota de gênero exigida pelo estatuto, simplesmente para o 
fechamento de chapa. Somos mais que isso.

 Se todos nós, homens e mulheres, dentro do sindicato temos a 
compreensão de pertencimento a classe, se todos possuem os mes-
mos anseios por igualdade e paridade de gênero, por que homens e 
mulheres ainda vivem essa eterna relação de opressor-oprimido?

 Por que ainda nos sentimos intimidadas? Qual o papel do 
homem na manutenção dos direitos já conquistados?

 Há uma necessidade urgente de encontrarmos tais respostas 
e, para isso, precisamos ampliar o diálogo sobre igualdade e pa-
ridade de gênero. Precisamos acelerar o processo para o alcance 
dos objetivos, mas sozinhas não vamos muito longe. Lutamos pelas 
mesmas causas e precisamos do engajamento de toda a classe.

 Estejamos atentas e vigilantes no próximo CONSINASE-
FE Eleitoral, para refutarmos qualquer manobra para reduzir a 
representação feminina na Direção Nacional na próxima gestão. 

ASSINAM ESTA TESE:

Silvia da Silva - IFC/Concórdia 
Carolina Pietczak - IFC/Concórdia

“Nós não queremos quebrar as leis, nós queremos fazer as leis.” 
Filme: As Sufragistas.
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TESE 6 
 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO SOBRE 
GÊNERO E SEXUALIDADE NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 
 

 Em de setembro de 2017 o Instituto Federal do Espírito 
Santo (Ifes) publicou na página de uma de suas redes sociais um 
meme com conteúdo sexista e machista, que reforçou os este-
reótipos de gênero e objetificou a mulher. O que demonstra não 
apenas o retrocesso da Instituição Ifes, mas também o descum-
primento à lei, por parte do poder público, no que tange seu papel 
de assegurar os direitos humanos da mulher e de resguardá-la de 
quaisquer tipos de violência. 

 A imagem naturalizou também a questão dos relaciona-
mentos abusivos, tão presentes em nossa sociedade e que com-
põem o ciclo da violência contra as mulheres. Como instituição 
de ensino nos cabe problematizar e questionar tais práticas que 
tanto mal fazem às/aos nossas/os estudantes e servidoras/es. 

 Esse evento aconteceu justamente na semana, em que um 
juiz liberou um homem que ejaculou em uma mulher no transporte 
público. Assim nos perguntamos: o que uma instituição de ensi-
no pretende ensinar para suas/seus estudantes com esse tipo de 
material? 

 Ao realizarmos uma análise de conjuntura nota-se que os 
índices de violência contra mulher no Brasil atingem níveis as-
sustadores. Segundo estudos do Mapa da Violência 2015 - Ho-
micídios de mulheres no Brasil, o país era o quinto no mundo 
onde mais se mata mulheres em 2013, com a taxa de 4,8 mortes 
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por 100.000 mulheres. O estado do Espírito Santo, em específi-
co, lidera os índices de homicídios de mulheres com 9,3 casos 
por 100.000 mulheres. A capital brasileira com mais homicídios de 
mulheres, no mesmo período, é Vitória-ES, com 11,8 mortes por 
100.000 mulheres. 

 Observamos ainda que, tomadas em conjunto, as taxas 
nacionais não expressam a enorme diversidade de situações 
existente entre as regiões e entre as Unidades Federativas. Em 
2013, por exemplo, vinte (20) estados possuíam taxas de homicí-
dio maiores que a média nacional. Sendo eles: Roraima, Espíri-
to Santo, Goiás, Alagoas, Acre, Paraíba, Rondônia, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Distrito Fe-
deral, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amapá, Amazonas, Pa-
raná e Sergipe. Além da violência física, a violência simbólica e a 
cultura do estupro encontram-se tão enraizadas em nosso contex-
to social que nem se consegue aferir os números de feminicídio 
no Brasil, já que antes temos de lutar contra a própria resistência 
ao uso do conceito. Compreendemos que sancionar uma lei é im-
portante para o processo de luta, mas a judicialização precisa vir 
acompanhada de medidas educativas. 

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) explana sobre os 
diferentes tipos de violência contra a mulher descritos no artigo 
7º da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha: violência físi-
ca, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral. O CNJ discorre, 
ainda, sobre a violência institucional que é ocasionada por desi-
gualdades - de gênero, étnicas, raciais, econômicas, entre outras 
- presentes nas sociedades. Tais desigualdades “se formalizam e 
institucionalizam nas diferentes organizações privadas e apare-
lhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem 
essas sociedades” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE 
DO SUL, 2018, s. p.). Não é por acaso que o sistema judiciário 
brasileiro reconhece a existência da violência institucional contra 
a mulher, inclusive nas práticas no interior da esfera pública. É 
preciso, portanto, combater esse tipo de violência também. 
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 Assim, cabe ressaltar ainda que Lei nº 11.340/2006, no ar-
tigo 3º, § 1º, estabelece que “o poder público desenvolverá po-
líticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no 
âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de res-
guardá-las de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 2006). 

 Diante das considerações anteriores e da publicação reali-
zada pelo Instituto, um grupo de mulheres se organizou e produ-
ziu uma carta à reitoria do Ifes que foi protocolada em setembro 
de 2017 solicitando providências. Tivemos o apoio de outras/os 
colegas servidoras/es, estudantes e comunidade externa com as-
sinaturas por meio de formulário eletrônico. A intenção do grupo 
de mulheres ao compor a carta foi problematizar o episódio e co-
brar atitudes institucionais à nível de reitoria que alcancem todos 
os campi. 

 Uma vez que compreendemos que segundo a legislação 
supracitada, instituições do poder público como os Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência e Tecnologia devem desenvolver 
ações que visem combater quaisquer formas de discriminação e 
violência contra a mulher. De forma estratégica, as instituições de 
ensino têm papel-chave na elaboração e na aplicação de políticas 
e ações nesse sentido. Assim, os IF’s, como instituições públicas 
de ensino se comprometem, teoricamente, por meio de seus Pla-
nos de Desenvolvimento Institucional (PDI), a cumprir com sua 
função social em colaborar com a mudança desse quadro de vio-
lência e desrespeito às mulheres, promovendo uma sociedade 
mais justa e igualitária com respeito à diversidade. 

 Enquanto instituição pública de ensino, cujo objetivo maior 
é a educação em uma perspectiva humanizadora, temos obriga-
ção de considerar questões importantes para a sociedade em 
todo o momento. O machismo nas suas mais diversas formas 
(simbólica, psicológica, física…) coloca em risco a vida de nossas 
mulheres e meninas, o que em si já seria suficiente para se con-
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figurar em uma dessas questões cruciais na sociedade brasilei-
ra. Se considerarmos os números, tanto os dados sobre violência 
quanto o quantitativo da população brasileira estamos falando de 
uma violência que atinge de modo direto mais de 50% da popula-
ção brasileira, segundo o IBGE (2018). 

 O episódio citado nesta tese causou desconforto em mui-
tas mulheres, homens, trabalhadoras/es e estudantes dessa insti-
tuição, que ao se reunirem e conversarem sobre tais temas foram 
percebendo várias situações cotidianas de machismo, sexismo, 
assédio, violência sexual que se repetem nos diversos campi do 
Ifes. Inclusive algumas dessas questões foram encaminhadas 
administrativamente por meio de processos. No entanto, muitos 
desses casos não são reconhecidos e/ou encaminhados devida-
mente, resultando, muitas vezes, na criminalização da vítima. 

 Infelizmente, observamos que os Institutos Federais pouco 
têm feito para quebrar internamente e externamente com esses 
preconceitos e abusos. Nossa carta supracitada até hoje sequer 
teve resposta. 

 Tudo isso evidencia a urgência dos IF’s colocarem em 
prática aquilo que já preveem seus PDI’s; criar espaços em que 
se possa discutir questões de gênero no ambiente institucional; 
executar ações que envolvam trabalhadoras/es, estudantes e fa-
mílias no intuito de problematizar preconceitos, discriminações e 
violências, especialmente no que se refere a questões de gênero 
e sexualidade, em suma, elaborar políticas e ações institucionais 
que visem o cumprimento, por parte das Instituições, do disposto 
no artigo 3º da Lei nº 11.340/2006. 

 Por tudo isso defendemos a criação de um Núcleo so-
bre gênero e sexualidade nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, órgão de caráter permanente que possa, 
entre outras coisas ouvir as mulheres de seus diversos campi, 
acolher suas demandas e desenvolver ações e políticas que 
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visem a igualdade de gênero. Sendo uma das ações do Núcleo 
movimentar as pautas sobre gênero e sexualidade e suas inter-
seccionalidade nos diversos espaços, como no ensino, pesquisa 
e extensão.  
 
ASSINAM ESSA TESE: 

Alini Altoé - SINASEFE IFES  
Márcia Rezende de Oliveira - SINASEFE IFES  
Poliane dos Passos Almeida - SINASEFE IFES
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TESE 7 
 

A MULHER IDOSA E/OU 
 APOSENTADA E A LUTA SINDICAL  

A mulher, como é sabido, não realiza apenas uma tarefa e, 
ao contrário do que se diz, sua jornada não é, nunca foi e jamais 
será dupla: ela é múltipla. 

Ao optar por trabalhar fora ou ter uma profissão, essa mu-
lher assume o ônus de compartilhar ou mesmo ser chefe de famí-
lia. Estão entre as suas funções “extracurriculares” na sociedade 
em que vivemos: educar e criar os filhos, cuidar para que tenham 
um lar, estudar, cuidar e preservar seu corpo e sua mente, para 
que, ao final das tarefas cumpridas, tente se aposentar com o mí-
nimo de dignidade. Ilusão.

Mulheres aposentadas são, naturalmente, relegadas ao 
esquecimento, a caminhos solitários numa estrada sem luz. Se, 
além de aposentada, já se encontrar na idade que foi estipulada 
idosa (a partir de 60 ano), aí tudo fica mais difícil e complicado. 
Essa mulher, além de invisível, é rotulada como um objeto sem 
atração. 

 A contradição é: essa mesma mulher esteve presente em 
muitas lutas de cunho político e social.  Foi essa mulher que lutou 
para que as mulheres de hoje pudessem ter a liberdade sexual, 
liberdade de escolher ter filhos ou não, liberdade de escolher par-
ceiros ou parceiras, liberdade de orientação sexual, além de se 
permitir ficar ou não num casamento, escolher a profissão que 
quiser, enfim, decidir sobre a sua vida. Porém, tudo isso é esque-
cido quando essa mesma mulher atinge o auge da maturidade.  A 
sua palavra é cerceada, o seu discurso é desqualificado e suas 
lutas, esquecidas.
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Então o que fazer para que esse quadro mude? Continuar 
trabalhar a sua autoestima, a sua independência, JÁ QUE APA-
RENTEMENTE TODOS seus dependentes JÁ SEGUIRAM SEUS 
CAMINHOS, ou ela sege como cuidadora de netos, pais, e/ou 
maridos doentes ou idosos.

É fato que o aposentado sofre um terrível preconceito que 
é o de estar na condição de inativo, um incrível fenômeno que é 
de se tornar invisível e incrível anomalia de ficar sem voz.  Com 
a mulher aposentada, essa anomalia ganha potencialidade se ela 
for idosa. Mesmo nos nossos sindicatos as coisas não mudam 
muito.  Há que se ter fervor para estar na luta para garantir os 
direitos conquistados e os por conquistar.

Percebemos que há um esforço pontual para que a pessoa 
aposentada participe da luta sindical. Teses, teorias, regimentos 
são formulados, mas essa discussão deve partir das mulheres, 
principalmente num debate sério e franco sobre as suas expecta-
tivas, os caminhos a percorrer e a concretização de ideias, pois a 
mulher aposentada enfrenta ainda outro preconceito mais real e 
doloroso: a idade.  Aposentadas idosas são vistas como mulheres 
que perderam o viso da juventude e, por isso, a capacidade de 
defender opiniões.  Não é vista como um manancial de experiên-
cias e realizações, aprendizado e amadurecimento e, sim, com 
uma mentalidade e falas com bolor e cheirando a antigo.

É nesse sentido que reafirmo, principalmente, dentro do 
nosso sindicato, que é hora de fazermos uma profunda reflexão.  
Que sindicato queremos, como interagir com essas mulheres que 
não tiveram pudor em expor as suas opiniões, as suas experiên-
cias e os seus pensamentos. Chamá-las para a luta é uma forma 
de valorizá-las, de ouvi-las e uma oportunidade de aprender com 
as suas vitórias e falhas.  Algumas dessas mulheres estiveram 
à frente de seu tempo, continuam colaborando e ainda estão à 
frente desse tempo.  A mulher aposentada/ idosa é viva, madura 
e está apta para a luta. 
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Essa mulher é real e existe.  Esperamos que o sindicato 
proporcione outros encontros:

• de mulheres;

• aposentados;

• dê ênfase e atenção ao GT de acessibilidade e inclusão (que 
está se formando).

ASSINA ESTA TESE: 
 
Lucrécia Helena Iacovino - SINDSCOPE 
Maria Lúcia Souza
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TESE 8 
 

MATERNAGEM  

“BELA, RECATADA E ‘DO LAR’”:  
PATRIARCADO E A NOVA FASE DO 

NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

 Um dia após a votação do impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff na Câmara dos Deputados (abril de 2016), uma jor-
nalista – Juliana Linhares – publica na revista Veja o texto Marcela 
Temer: bela, recatada e “do lar”1. Memes e hashtags ironizando os 
adjetivos tomaram as redes sociais na internet. Às organizações da 
classe trabalhadora e ao conjunto do movimento feminista, a maté-
ria simbolizou o anúncio de uma nova conjuntura do neoliberalismo 
no Brasil: o recrudescimento dos cortes orçamentários para edu-
cação e saúde, a desregulamentação do trabalho e da previdên-
cia social, o assalto ao público para a salvação do privado e, como 
síntese, a maior precarização da vida das mulheres trabalhadoras.  
 
 Reparamos que a referida matéria da Veja foi escrita por 
uma mulher? A vastidão de conteúdo patriarcal, racista, burguês 
no texto da jornalista já nos era suficiente naquele momento. Tão 
pouco faria sentido reparar as aspas que a jornalista fez questão 
de inserir no título ao escrever: do lar. É que Marcela Temer é uma 
“mulher de sorte”, teria “escolhido” ser “do lar” assim entre aspas, 
tal como o patriarcado atualizado pelo capital em crise quer que 
entendamos – as mulheres podem fazer suas escolhas, mas há 
“um lugar primordial”, “porque natural”. 

1  https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ 
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A nova fase do neoliberalismo no Brasil impõe às mulheres re-
trocederem sua busca por formação profissional, estabilidade no 
emprego e participação política. Ocorre que ser mulher é con-
dição de gênero. Ser mulher trabalhadora, negra e mãe opera 
vários cortes sociais, com um recorte fundamental: o de classe. 
Bem, onde Marcela Temer e Juliana Linhares ficam no lugar de 
classe que oprime as que trabalham, provavelmente também ou-
tras mulheres fiquem, seja diretamente, seja ideologicamente.  
 
 Quando da agudização de sua crise de maximização da 
mais-valia, o capital inicia sua ainda maior concentração e centra-
lização das cifras a perder de vista... “Em 2016, o ganho médio de 
uma pessoa que integra o grupo de 1% mais rico da população 
era equivalente a 36 vezes o ganho de uma pessoa que integra o 
grupo da metade mais pobre do país.2 Quem predomina na meta-
de mais pobre do pais? “(...) Entre os arranjos familiares formados 
por mulheres de pele identificada como preta sem cônjuge e com 
filhos de até 14 anos, 64% vive com renda inferior aos R$ 387,07 
por pessoa por mês.”3 

 De novembro de 2017 a janeiro 2018, já são 12,7 milhões de 
trabalhadores sem poder sustentar suas famílias.4 “Entre as pesso-
as que se declararam brancas, o índice fica abaixo da média nacio-
nal (10,3%) e sobe para 15,8% entre pretos e 15,1% entre pardos 
(...)”. Destacando a desigualdade por gênero, “(...) o desemprego 
vai a 11,5% para os homens e a 14,9% para mulheres.” Some-se 
a isso que, “(...) Apenas no setor privado, 75,8% dos empregados 
tinham carteira assinada – eram 33,331 milhões. O percentual dimi-
nui para 60,8% no Nordeste e para 59% na região Norte. Entre os 
trabalhadores domésticos (6,104 milhões), 30,6% tinham registro.”5 
2  https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/30/Como-est%C3%A1-a-
-desigualdade-de-renda-no-Brasil-segundo-o- IBGE  
3 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-brasilei-
ros-vive-abaixo-da-linha-da-pobreza,70002121064  
4  https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/reda-
cao/2018/02/28/desemprego-trabalho-ibge-pnad-janeiro.htm  
5 http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2017/08/desemprego-e-maior-
-entre-jovens-e-negros-e-no-nordeste 



CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE - 53

 Esse universo de ‘trabalhadores domésticos’, como bem 
sabemos, é hegemonicamente feminino e negro: “(...) 94,5%. 
Destas, 66% são mulheres negras — já que o trabalho doméstico 
no Brasil (...) ‘tem uma herança escravista muito forte”.6 

 Os parcos empregos criados nesse período são as saí-
das informais do(a)s trabalhadore(a)s: “sem carteira assinada 
(+5,6%), (...) por conta própria (+4,4%). Foi esse aumento que 
sustentou o crescimento de 2,1% no total da população ocupada, 
que representa 1,8 milhão de trabalhadores.” 7 São as meninas e 
mulheres negras que estão ocupando lugar de destaque na vio-
lência econômica e de toda a ordem sofrida devido a maior ofen-
siva neoliberal por nós vivida. 

 Creche? Restaurante público? Lavanderia pública? Reivin-
dicações históricas das trabalhadoras – que necessitam ser to-
madas de uma vez por todas pelo conjunto das organizações da 
classe – parecem agora, tanto mais, ser pautas distantes demais 
de qualquer agenda de lutas da ordem do dia. Como podemos 
localizar quais são as pautas dos diferentes setores das mulhe-
res trabalhadoras? Quais dificuldades hoje se aprofundam para a 
condição feminina? E o que dizer de nossas condições de traba-
lho enquanto mulheres no serviço público? Como se encontram 
as servidoras nas instituições federais de ensino? Como os sindi-
catos podem ser efetivamente representativos das professoras e 
das técnicas em cada regionalidade? E, sem perder as particula-
ridades, o que em comum enfrentamos? 

 Decidimos, assim, trazer uma história verdadeira, atual e 
que acreditamos ser parecida com o dilema de outras brasileiras, 
para refletirmos sobre nosso papel diante da sociedade, nossas 
lutas e resistências. Comecemos nosso caso: uma mulher pau-
listana, negra, de origem humilde, ex-moradora de favela, tem 

6  https://www.brasildefato.com.br/2017/03/23/por-conta-da-informalidade-
-empregadas-domesticas-ja-tem-dificuldades-em-se-aposentar/  
7 https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/reda-
cao/2018/02/28/desemprego-trabalho-ibge-pnad-janeiro.htm
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37 anos, é professora, mãe solo, e atualmente servidora públi-
ca federal. Por ser originária de outro Estado, desde que chegou 
à Alagoas, passou por várias dificuldades, entretanto, nenhuma 
tem sido mais cruel e desafiadora do que aliar a sua função de 
mãe com sua ocupação profissional. Porém, antes de enfrentar 
alguns empecilhos como mãe solo, passou por outras situações 
constrangedoras enquanto mulher: assediada sexualmente, mo-
ralmente, tanto por superiores, como por colegas de trabalho. Por 
não ceder a nenhum desses apelos, certa vez foi descartada de 
determinada função que ocupava, sem nenhum motivo profissio-
nal que a desabonasse, ou sem maiores explicações – era ape-
nas a vontade arbitrária do macho superior. 

 Entretanto, diante de todas essas dificuldades violentas, 
como avançar profissionalmente e assegurar, ao mesmo tempo, a 
integridade de sua filha de seis anos? 

 Em 2014, trabalhava num campus do sertão alagoano, cer-
ca de três horas da capital. Por ter sido eleita coordenadora peda-
gógica, na época, precisou algumas vezes, ir à Maceió, para reu-
niões ou eventos. As reuniões, por vezes, aconteceram por meio 
de convocações da reitoria ou indicações dos próprios superiores 
do campus onde estava lotada. Tudo ia bem, até quando ela ia 
requisitar o transporte do próprio instituto para tais eventos. Para 
ela havia algumas alternativas ou sugestões simplórias dos seus 
superiores: não ir; ir e deixar a filha com alguém, visto que ela era 
recente na cidade e não havia esse alguém de confiança; ir com a 
filha e bancar do próprio bolso as custas da viagem, como trans-
porte de ônibus até a rodoviária e o táxi até o local da reunião, ida 
e volta. 

 Por vezes, quando questionava a discriminação da portaria 
1871/GR, a única resposta que recebia é que não podiam fazer 
nada, era a lei. Conforme a Portaria 1871/GR de 12 de agosto de 
2013, no artigo 18, parágrafo IV, “é vedado transportar pessoas 
não registradas na relação nominal dos passageiros, familiares 
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de servidores ou estranhas ao serviço público”. A única solução 
achada pela professora foi levar sua filha, de ônibus, às ditas reu-
niões ou eventos, custeadas do próprio bolso, pois achava rele-
vante sua participação, que podia trazer benefícios e melhoras à 
comunidade acadêmica. Ressaltando que uma viagem com carro 
de passeio dura cerca de três horas e a viagem com o ônibus 
intermunicipal podia durar até quatro horas e meia. As reuniões, 
sempre começavam muito cedo, privilegiando quem morava per-
to da capital. Segundo a professora, já aconteceu do diretor do 
campus, naquela ocasião, procurá-la na reunião que acontecia no 
campus Maceió, com cópia da portaria, para mostrar que estava 
de acordo com as normas. 

 Outras situações similares ocorreram e continuam aconte-
cendo com a professora. Em 2017, abriu processo junto à Reito-
ria, explicando a atipicidade de sua situação e da necessidade de 
um olhar mais atento e humano. A portaria que impede a viagem 
de familiares em carros institucionais agride as exceções, logo, a 
professora fica tolhida em seu direito de almejar apresentações 
em eventos, participação em feiras e seminários, importantes 
para o crescimento profissional, assim como viajar com seus alu-
nos, deixando de proporcionar aulas e ensinamentos, diferencia-
dos e mais efetivos do que apenas a normal sala de aula. 

 A resposta da Procuradoria do Ifal, como sempre, fria e 
seca, foi uma orientação ao diretor do campus, para que me 
apresentasse o Decreto n. 6.403/2008 e a Instrução Normativa 
n.03/2008/MPOG do Ministério do Planejamento, “[...] indicando 
qual a dúvida jurídica que almeja ver esclarecida”. Ou seja, além 
de não atinarem para uma dificuldade real que atingia uma ser-
vidora, não pretendiam, em nenhum momento, sair de sua zona 
de conforto, a lei, provavelmente escrita por um homem, que não 
precisou sair de seu estado e nem se afastar de sua família para 
poder trabalhar e dar uma vida digna para si e para sua filha, ain-
da menor, logo, juridicamente a lei os ampara. 
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 O sentimento, por vezes, expresso com um choro solitário 
de tristeza, foi de culpa. Culpa por ser mulher, culpa por ser mãe 
e culpa por querer o mesmo direito gozado por todos: crescimento 
profissional e sadio ao lado da pessoa que mais ama e da única 
familiar que lhe acompanha, sua filha de seis anos. Sabemos que 
a proteção à maternidade é um direito constitucionalmente ga-
rantido às trabalhadoras, e a existência de creches, custeadas 
pelas empresas, ou o pagamento do benefício, “auxílio-creche” 
são benefícios que se inserem dentro desse espírito de proteção 
e cooperação social, pois permite que pais e mães se concentrem 
integralmente em suas atividades, sabendo que o filho está segu-
ro, em local que receberá os cuidados adequados. 

 Em acordo com as pautas do SINASEFE, defendemos e 
aditamos: 

1. Pela anulação da Reforma Trabalhista e do Projeto de Tercei-
rização! 

2. Contra a Reforma da Previdência: em defesa da aposentado-
ria e da previdência pública! 

3. É pela vida das mulheres, por emprego e creche! 

4. Que nossas representações sindicais pautem ordinariamente 
a condição feminina nos IF’s e organizem a luta por creche e 
auxílio-creche digno! 

5. Por creches nas atividades sindicais locais (reuniões, assem-
bleias e lutas em geral)! 

 
ASSINAM ESTA TESE: 
 
Ana Lady da Silva - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Andréa Moraes - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Geice Silva - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Natália Freitas - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
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TESE 9  
 

LUGAR DE MULHER É NA 
ELETROMECÂNICA  

O lugar de mulher é na eletromecânica! 
Vanessa Mutti de Carvalho Miranda3

 Apresento como tese para participar do I encontro de mu-
lheres do SINASEFE a experiência de um projeto de pesquisa 
que propus e vivenciei no Instituto Federal de Educação, campus 
Jequié. Foi um projeto pensado para compreender e tentar rever-
ter a evasão de mulheres no curso técnico integrado de eletrome-
cânica do campus citado. 

 Na ocasião da criação do campus, em 2011, houve a im-
plementação de cursos Técnico em Eletromecânica e o Técni-
co em Informática, ambos nas modalidades integrada e subse-
quente.  

 Para ilustrar apresento um breve histórico da ingressão de 
mulheres no curso técnico integrado de eletromecânica. Em 2011 
duas turmas tiveram ingresso e concluíram o curso em 2014. Ao 
todo, 15 mulheres ingressaram nas duas turmas de primeiro ano, 
entretanto todas desistiram antes mesmo de chegar ao segundo 
ano. Na segunda turma, que teve ingresso em 2012, houve a pre-
sença de 12 mulheres, e mais uma vez o fenômeno da desistên-
cia se repetiu, pois todas desistem antes do quarto ano. A terceira 
turma ingressou em 2013, nesta ocasião houve o ingresso de 17 

3  Mestre em Cultura, Educação e Linguagens (UESB), docente da disciplina So-
ciologia, no IFBA campus Salvador - BA. E-mail: vanessamutti@hotmail.com
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mulheres, entretanto, desse total, 02 estudantes concluem o cur-
so em 2016, sendo as primeiras técnicas em Eletromecânica do 
campus Jequié. E a turma que teve ingresso em 2014, do total 
das 19 estudantes que ingressaram, 5 concluíram e formara-se 
em técnicas em eletromecânica.

 Diante deste cenário que em 2015, com o objetivo de 
compreender o fenômeno da evasão escolar das estudantes e 
estimular a permanência das mesmas, surgiu o projeto de pes-
quisa Mulheres na Eletromecânica. Como proposta do projeto as 
duas únicas estudantes do curso (e primeiras concluinte), que 
na época estavam matriculadas no terceiro ano, foram selecio-
nadas como bolsistas de PINA e pesquisaram a permanência 
das colegas do curso técnico em eletromecânica na modalidade 
subsequente no campus. Através da pesquisa científica compre-
enderam e mapearam o fenômeno da evasão e permanência 
daquelas mulheres no curso de eletromecânica. Os resultados 
foram divulgados em eventos científicos ao longo do ano de 
2015 a 2017, tais como:  III Semana de Ciência e Tecnologia do 
Campus Jequié (ocasião em que o trabalho foi premiado como 
melhor trabalho na modalidade de apresentação oral), na XI 
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação e IV Sema-
na de Ciência e Tecnologia do Campus Jequié. 

 A medida que o projeto foi realizado, implementamos 
atividades cujo objetivo foi estimular a permanência com êxi-
to das estudantes ao longo do curso e, sobretudo, fomentar a 
identidade das mesmas enquanto atuantes da área de eletro-
mecânica. Disponibilizo algumas ações realizadas no quadro 
1, ao lado:
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Ações  

I Oferecimento, à comunidade estudantil e externa, de palestras com temáti-
ca de gênero, de mulheres que atuam nas áreas técnicas, e de mulheres atuan-
tes no mercado de trabalho na área de eletromecânica. 

II Discussões da temática das Mulheres na Eletromecânica no Grupo de Pesqui-
sa Território, Educação, Sociedade e Sustentabilidade - TESSER. 

III Criação da logo marca “Mulheres na Eletromecânica”. Esse evento envolveu a 
participação das estudantes do curso. 

IV Oficina  Mulheres  da  Eletromecânica  oferecida  ao  público  externo  e  in-
terno na III Semana de Educação, Ciência e Tecnologia -  SECITEC 
do Campus  Jequié.    A  oficina  foi  ministrada  por  uma  docente  e  por  estu
dantes matriculadas no curso integrado. Ao longo de 3 meses as estudantes 
pesquisaram e foram orientadas por professores e dois monitores das áre
as técnicas de eletromecânica sobre o conhecimento dos temas abordados 
na  oficina,  cujo  interesse  era  atingir  mulheres  que  tinham  interesse  em  co
nhecimentos básico da eletromecânica, necessários para um conhecimento 
elementar no funcionamento de um veículo, a troca de pneu, uma visão geral 
do maquinário e breve check list para defeitos e situações corriqueiras;  
manuseio e funcionamento de uma bomba d’agua, manuseio e funcionamento 
da panela de pressão, e manuseio e funcionamento do chuveiro elétrico e 
instalações elétricas. 

VI Criação do Projeto de Pesquisa em Iniciação Cientifica - PINA1. Em 2015 o 
projeto contou com a colaboração de 03 bolsistas: 02 matriculadas no terceiro 
ano do curso integrado e 02 matriculada no segundo semestre do curso subse-
quente. 

Em 2016 o projeto contou com a colaboração de 03 bolsista do curso integrado. 

As bolsistas estiveram envolvidas ao longo do projeto com a coleta e análise de 
dados propostos pelas etapas de pesquisa, assim como participaram de estudos 
e discussões sobre a temática. 

VII Divulgação de resultado das pesquisas, sobretudo pelas bolsistas, em even-
tos científicos, além de contribuição com a produção de conhecimento cientifi-
co numa área ainda pouco explorada na academia.  

Quadro 1: Ações realizadas no campus Jequié 

 Como referencial teórico, considero o patriarcado como ele-
mento de molde das relações sociais brasileiras, sendo necessário 
considerar a formação da sociedade brasileira a partir da concepção 
androcêntrica e civilizatória, utilizamos o aporte de Heleieth Safifoti, 
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cuja produção inaugura os estudos relacionados à situação da mu-
lher na sociedade brasileira. Para compreender a violência simbólica 
e a conformação de padrões culturais, na perpetuação dos padrões 
misóginos, considero o conceito de dominação simbólica de Pierre 
Bourdieu e, para subsidiar uma visão política do feminismo brasileiro 
me apoio nas leituras dos pesquisadores Luis Miguel e Flávia Biroli. 

 O Brasil colonizado apresenta a tessitura de valores e signifi-
cados a partir de uma complexa aliança subserviente agromercantil 
e judaico-cristã. Desta forma, o “machismo à brasileira” apresenta 
nuances de relações sociais interseccionadas que privilegiam o ca-
ráter androcêntrico do homem branco, letrado, cristão e de posse, 
em detrimento aos demais estratos de gênero, de raça, de credo e 
de classe conformando num violento ideário retrogrado e repressor. 

 A dominação masculina está presente nos menores nuan-
ces da vida cotidiana. Desta forma, o ponto de vista androcêntri-
co conforma o modo de pensar, de sentir, de falar e significar o 
mundo, ao passo que reproduz uma ordem social legitimada e 
mantida nas superestruturas sociais. 

 Não percebemos, mas parte das relações de dominação 
são legitimadas pelo estado e pelas principais instituições sociais, 
de forma que naturalizam a domesticação, a subordinação e dis-
ciplinam a vida. A ordem social produz e reproduz a dominação 
masculina baseada na diferença natural entre os gêneros. Utiliza 
o caráter binário biológico como ponto de partida, fazendo com 
que a dominação perpasse as relações objetivas de mundo, de-
terminando as relações subjetivas, significativas aos nossos pen-
samentos e corpos sendo subsidiados por esquemas de percep-
ção em que na maioria das vezes as mulheres, assim como nas 
questões geracionais e de raça, são colocadas sob o negativo. 
Conforme assevera Bourdieu (2017, p 24) na questão do gênero: 

A ordem social funciona como uma imensa má-
quina simbólica que tende a ratificar a dominação 
masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 
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sexual do trabalho, distribuição bastante estri-
ta das atividades atribuídas a cada um dos sois 
sexos, de seu local, de seu momento, seus ins-
trumentos; é a estrutura do espaço, reservados 
aos homens, e a casa, reservada às mulheres; 
ou, no próprio lar, entre a parte masculina, com 
o salão, e a parte feminina, com o estabulo, a 
agua e os vegetais; é a estrutura do tempo, as 
atividades do dia, o ano agrário, o ciclo de vida, 
com momentos de ruptura, masculinos, e longos 
períodos de gestação, femininos. 

 Sendo assim, a dominação masculina está presente nos 
menores nuances da vida cotidiana. Desta forma, o ponto de vista 
androcêntrico conforma o modo de pensar, de sentir, de falar e 
significar o mundo, ao passo que reproduz uma ordem social legi-
timada e mantida nas superestruturas sociais. 

 Para pensar no arcabouço da violência simbólica instituída 
nas relações de gênero no Brasil, é preciso considerar vieses para 
mulheres brancas, negras, mestiças, indígenas, além das classes 
e credos. Embora não seja objeto desse artigo, para pensar no 
‘machismo à brasileira’ é preciso considerar a interseccionalida-
de presente no bojo das relações sociais da sociedade brasileira, 
que resulta nos dados que apontam que a mulher negra ainda é a 
mais assassinada, como vítima de feminicídio, e tem as menores 
remunerações (BIROLI, 2013, MIGUEL; BIROLI, 2014).  

 A invisibilidade feminina é um fenômeno social aceito e per-
petrado ao longo da história que diz respeito à maneira como mu-
lheres e homens constituem suas percepções e representações 
sobre si mesmas e sobre o outro. A sociedade investe na natura-
lização dos papéis sociais atribuídos às diferentes categorias de 
gênero. Delimita os campos em que pode operar a mulher, assim 
como determina os terrenos em que o homem pode atuar. A res-
ponsabilidade pelo cuidado do espaço doméstico e socialização 
das crianças são tarefas tradicionalmente atribuídas às mulheres, 
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seja como mães, avós ou cuidadoras.  Ao adentrar os espaços de 
trabalho é possível perceber que, assim como o cuidado do es-
paço doméstico e a maternidade, diferentes construções sociais 
delimitam e naturalizam a atuação de homens e de mulheres. Al-
gumas profissões são atribuídas ‘tradicionalmente’ para homens 
e outras para mulheres. A área de eletromecânica não representa 
uma exceção, revela-se como uma área de atuação predominan-
temente masculina e com forte presença do ideário machista. 

 Considerando os dados levantados no projeto Mulheres 
na Eletromecânica, atesto que para contribuir pela construção de 
um mundo mais justo e equânime, sem discriminação entre ho-
mens e mulheres, se faz necessário o levantamento de dados, 
a escuta as mulheres e a objetiva implementação de mudanças 
nos ambientes educativos. As escolas técnicas ainda represen-
tam um nicho de formação que privilegia a atuação masculina, 
muito embora a presença feminina seja bastante significativa.  

ASSINA ESTA TESE: 
 
Vanessa Mutti de Carvalho Miranda - IFBA
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2 
 

MULHER RAÇA E 
CLASSE - MULHERES 
NEGRAS E INDÍGENAS 
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TESE 1 
 

A EDUCAÇÃO COMO LUGAR 
DE CONVERSA SOBRE 

GÊNERO E RAÇA 

 O Brasil é hoje o maior país em território da América Latina 
e sua população é de aproximadamente 208 milhões de habitan-
tes. Dentre esses aproximadamente metade da população se de-
clara como branca e outra metade como negra (parda ou preta). 
Embora aproximadamente 50% da população seja composta por 
negros(as) ainda o racismo e a discriminação racial estão presen-
tes em nossas relações, cultura e dinâmicas sociais das famílias, 
grupos sociais, instituições públicas e privadas etc. 

 O racismo e a discriminação racial constituídos histori-
camente desde a colonização tem gerado diferença social e de 
renda, de maneira que podemos afirmar de acordo com autora 
Sueli Carneiro (2017) que a pobreza tem cor no Brasil. O Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: lon-
gevidade, educação e renda. Se levarmos em conta apenas os 
dados da população branca o Brasil ocuparia a 48ª posição, e se 
analisarmos somente os dados da população negra o país iria 
ocupar a 108ª posição. 

 Dentro da dimensão racial ainda é preciso ampliar os olha-
res para as dimensões de gênero e o contrário também se faz 
necessário. Contudo, a intenção não são divisões de grupos ba-
seando-se em determinadas características, mas a compreensão 
da interseccionalidade raça, classe e gênero que compõem os 
sujeitos. É necessário unir as lutas levando em consideração a 
multiplicidade de sujeitos que as compõem. 
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 É preciso atentarmo-nos ao teorizar privilégios e opres-
sões, pois estes são estatutos fluidos e dinâmicos, totalmente ex-
postos a possíveis mudanças. Nessa tese trataremos de mulheres 
negras com o cuidado de entender esses sujeitos imersos num 
período histórico, geográfico e situacional. O que não as tornam 
imóveis, mas fluidas dentro de um contexto em transformação. 

 Vamos fazer uma breve viagem na história da mulher ne-
gra que foi construída no Brasil. Iniciamos aqui em condições 
de escravizadas, ex-escravizadas, nas cozinhas, como mães de 
leite, empregadas domésticas; geralmente sozinhas, segurando 
famílias extensas com poucos recursos. Se alastrando por todo 
cenário nacional, um matriarcado da miséria. Essa história se per-
petua em nosso imaginário social, criando e recriando a figura de 
uma mulher negra forte, que tudo aguenta, que tudo suporta. A 
autora Sueli Carneiro (2017) aponta o lado perverso dessa ima-
gem: “Somos mulheres que lutam, mulheres guerreiras, mulheres 
que nos trouxeram até aqui, mas a um custo incomensurável. Há 
tanto a coragem e força com que fomos revestidas, mas também 
a opressão que existe nisso” (CARNEIRO, 2017, p. 20). 

 Dessa forma, é possível afirmar que a cor da pele e nosso 
gênero são elementos que engendram a produção de nossa sub-
jetividade. A subjetividade não é um elemento dado, mas ela está 
em constante modificação. Não é uma moldura fixa, fixada, que 
está na ordem do “identificado” que remete a uma categoria do in-
divíduo passível de ser conhecido ou reconhecido. “A subjetivida-
de não é passível de totalização ou de centralidade no indivíduo” 
(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 40). A fabricação da subjetividade 
está totalmente imersa no registo do social. Por isso não é pos-
sível afirmar que este seja um processo particular, íntimo, cen-
trado no eu; pelo contrário, a produção da subjetividade está no 
“entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies 
não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia e tantas 
outras” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 43). 
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 Assim, não existe algo na subjetividade que está na ordem 
do imutável, que se mantenha independentemente das mudan-
ças e eventos do mundo histórico, econômico, cultural e social. 
Apostamos na subjetividade como processo, “que está sempre às 
voltas com rizomas, fluxos, máquinas, é sempre altamente dife-
renciada, sempre processual” (GUATTARI, 2016, p. 18). 

 A marca mais preponderante da subjetividade é a conecti-
vidade, o fluxo constante, sempre em interação, e mesmo quando 
se busca controle delimitando os encontros, ela escapa, foge das 
maneiras mais diversas. Esses escapes, vazamentos, rupturas 
também constituem a subjetividade e nisso vislumbramos o novo, 
a possibilidade do diferente. 

 
A produção do racismo 

 Historicamente o conceito de raça foi utilizado pelos natu-
ralistas nos séculos XVIII-XIX de maneira científica para dividir, 
classificar, hierarquizar humanos segundo suas características 
físicas. Como não é possível realizar divisões certeiras sobre de-
senvolvimento científico e relações de forças políticas, apostamos 
que o conceito de raça e a necessidade política de dominar povos 
para assegurar mão de obra a baixo custo se desenrolaram con-
juntamente um fortalecendo o outro. 

 E nessa engrenagem a “raça branca” foi sendo constru-
ída como superior, para esse grupo de indivíduos eram atribu-
ídas qualidades psicológicas, morais e culturais (mais bonitos, 
criativos, honestos, inteligentes) do que outros indivíduos da raça 
“negra” ou “amarela”, pois esses outros indivíduos eram consi-
derados mais estúpidos, menos racionais, menos honestos e 
suas características físicas foram ligadas a ideia de feiura. Dessa 
maneira, sujeitos que se distanciavam da “raça branca” estavam 
mais propensos a serem escravizados e dominados (ZAMORA, 
2012). 
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 A noção de raça já não é um conceito usado no âmbito das 
ciências biológicas para classificar grupos humanos. E embora 
exista marcadores genéticos que diferencie indivíduos e popula-
ções, estes não são suficientes para classifica-los em raças (MU-
NANGA, 2003). 

 Entretanto, o conceito de raça ainda é utilizado como con-
ceito político a fim de visibilizar a existência do racismo e denun-
ciá-lo (MUNANGA, 2003). É possível notar que mesmo o conceito 
de raça tendo se tornado ineficaz biologicamente, ele ainda opera 
no imaginário social das pessoas produzindo desigualdade, vio-
lência, desrespeito. Segundo a autora Maria Helena Rodrigues 
Navas Zamora: 

 É facilmente constatável que a maioria das pessoas ainda 
pensa em termos de racialização (ou racialismo), ou seja, acredita 
que há distintas raças humanas. Esta crença desenha verdadei-
ros mapas de navegação social para os brasileiros, desde sua 
primeira socialização. Contudo, o racialismo não implica neces-
sariamente no racismo. O racismo consiste na ideia de que algu-
mas raças são inferiores a outras, atribuindo desigualdade social, 
culturais, políticas, psicológicas, à “raça” e, portanto, legitimando 
as diferenças sociais a partir de supostas diferenças biológicas 
(ZAMORA, 2012, p. 565). 

 As histórias contatadas e recontadas sobre a colonização 
do Brasil, sobre o período de escravidão, sobre nossas histórias, 
fazem parte do engendramento no processo de subjetivação da 
população. Essas histórias contribuem para formar no nosso ima-
ginário social uma imagem que os povos negros e indígenas per-
maneceram passivos diante de todos os fatos. 

 Desde a captura em África, passando pelos porões dos 
navios tumbeiros, na chegada ao lugar desconhecido, nos merca-
dos de escravos(as), nas lavouras, nas casas, nos troncos, entre 
tantos outros lugares, sempre houve muitas resistências e lutas.  
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 Há inúmeras histórias de insurreições, revoltas, fugas, sui-
cídios, levantes, irmandades, sociedades, quilombos, confrarias, 
coletivos e várias outras diversas organizações. 

 Inclusive são as ações de não sujeição, de rebeldia, de re-
volta, de invenção, de novas formas de ser e estar no mundo, que 
mesmo diante de uma história marcada por violência e atrocidades, 
não perder a capacidade de sorrir, de criar, de dançar e dar a volta 
por cima, são essas ações, é essa força desse povo que atravessa 
séculos e que obriga a classe dominante, a mudar, se reciclar, in-
ventar, criar novas/outras estratégias de dominação, de captura de 
insurrecto, dos que não se fixaram nos territórios predeterminados 
e que são como acendedores do lampião do Desejo da Liberdade, 
pela sua pura e simples potência de vida (TRINDADE, 1994, p. 33).  
 
 São as resistências que obrigam as maquinarias a se rein-
ventar de novas maneiras. Em contrapartida as lutas e resistência 
fogem desgovernadamente por vários novos caminhos. Forman-
do assim um jogo de forças. 

 A busca é por experimentar um debate sobre o racismo e 
sexismo procurando fugir dos movimentos dicotômicos, rompendo 
com “vícios” do pensamento. Experimentar pensar nas relações 
de forças e nas singularidades que brotam nos acontecimentos, 
problematizar as polarizações: branco e homem (opressor) versus 
negra e mulher (oprimida). A intenção é compreender os proces-
sos de subjetivação que são tornados possíveis na imanência dos 
acontecimentos. Assim, buscaremos romper com a necessidade 
imediata de julgamento, situando sujeitos como certo ou errados, 
vítimas ou vilões, inferiores ou superiores, oprimido ou opressores. 

 Tomar o racismo e o sexismo como algo situado em um plano 
de imanência, nos ajuda a pensar que as estratégias de problemati-
zação e combate a eles também estejam nesse plano de forças, nas 
redes afetivas. Nossa proposta nessa tese é investir nos aconteci-
mentos, nas fissuras que um encontro potente é capaz de gerar. 
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Educação como lugar de encontros 

 A escola e o sindicato são lugares de fluxos e forças em que 
o racismo e o sexismo ecoados engendram a produção de luga-
res, de possibilidades, de subjetividades. Contudo, estes também 
são lugares de encontros capazes de potencializar o processo de 
subjetividade que escapem aos modelos hegemônicos. Acredita-
mos que além de resistir as padronizações que são impostas, é 
possível investir em outros modos de existência, na criação de 
outras relações com o outro. 

 A proposta é criar outras estratégias, que vão além de ape-
nas judicializar os conflitos, na medida em que este movimento 
judicializador funciona como um dispositivo biopolítico de controle 
dos modos de existências, sua principal função neste espaço é 
paralisar as conversas, determinar lados, romper com as redes 
afetivas e diminuir a potência de produção de subjetividades (HE-
CKERT; ROCHA, 2012). 

 Na lógica judicial as instituições são convocadas a estabe-
lecer espaços de julgamento e punição. Agimos como se esses 
conflitos não fossem imanentes aos encontros e como se suas 
problematizações e resoluções não fizessem parte dos processos 
de aprendizagem. 

 Diante de conflitos que envolvam questões de raça e gê-
nero apostamos na possibilidade de abertura de espaços de de-
bates e conversas. Cultivar o processo educativo como local de 
encontros que potencializem novos modos de pensar, sentir e agir 
é o ponto central desta tese. 

 O processo educativo é uma criação coletiva que se 
desprende da necessidade de controlar, de formar sujeitos, de 
conscientizar indivíduos (GALLO, 2008). Apostamos nos debates 
buscando sair da polarização dos que sabem e dos que não sa-
bem, dos que ensinam e dos que aprendem. Enfim, acreditamos 
na criação coletiva!  
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TESE 2 
 

MULHERES NEGRAS E INDÍGENAS: 
QUEM SOMOS E QUE LUGAR 

OCUPAMOS NO ÂMBITO SINDICAL

“Eu sou aquela mulher há quem o tempo  
muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não 

desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar 
a palavras e pensamentos negativos. Acreditar 

nos valores humano e ser otimista.” 

(Cora Coralina)

 A luta feminina se dá em diversos espaços, e ao longo da 
sua construção histórica em dimensões social, cultural e política 
demonstra o quanto suas demarcações de tempo e espaço, pos-
suem configurações e significados particularizados.

 Pensando nessa diversidade, a mulher apresenta suas de-
mandas, desde a invisibilidade do trabalho, seja ele doméstico ou 
formal, até nos espaços de lutas, numa evidente demonstração 
do seu papel secundário na visão machista de que as mulheres 
são o “sexo frágil” que precisam ser protegidas pelo “sexo forte”.

   E quando problematizamos as mulheres negras e indígenas, 
além do mencionado acima é preciso entender o racismo como 
estruturante da sociedade, o genocídio e o etnocídio sofrido por 
negros, negras e indígenas, com ranços até hoje. 

 Nessa perspectiva, visualizamos que o mundo sindical ain-
da se constitui um espaço com elementos repressivos ao gênero, 
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a raça e a classe o que provoca um maior tensionamento quando 
o lugar de fala é da mulher negra e indígena. 

 Considerando o mundo sindical (re) construindo-se 
como espaço político, de poder, vivenciado na sua diversidade 
e heterogeneidade no que se refere às liberdades, nos causa 
estranheza que ainda ocorra eventos de natureza discrimina-
tória com essas mulheres na atualidade, pois na década de 90 
refletiu-se o seguinte: 

 Hoje em muitos sindicatos elas são bem-vindas o que não 
significa que sejam ouvidas como sujeitos em gênero com uma 
linguagem singular. Elas são apreciadas como grandes compa-
nheiras de luta o que não significa que sejam admitidas como 
companheiras no poder. (CASTRO, p. 3).

 Reconhecemos os avanços da presença da mulher negra 
e indígena nos espaços políticos ao mesmo tempo que vemos 
a predominância de homens nos altos cargos das diretorias dos 
nossos sindicatos, ficando para as mulheres cargos secundários 
com menor atuação direta nas decisões importantes e quando 
recortamos para as mulheres negra e indígena vemos quase que 
a inexistência delas nestas diretorias. 

 Faz-se necessário que fortaleçamos a presença destas 
mulheres nas decisões de relevância nas ações sindicais para 
que possamos combater o racismo, o machismo, o sexíssimo, a 
misoginia e porque não dizer o etnocentrismo que ainda são es-
truturantes dessa sociedade de classes, aprofundadas no modo 
de produção capitalista.

   Com reconfigurações que reafirmam seu poder tolhedor, mas 
que possibilitam o fortalecimento da luta das sobreviventes que 
enfrentam diariamente em pleno século 21, raízes ainda profun-
das da escravização, a banalização do genocídio, a dor das vio-
lências (física e psicológica) pelas quais elas têm que conviver 
diariamente.
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 Todos estes elementos, que não se esgotam, tem impacto 
direto na presença dessas mulheres nos espaços de luta, ou até 
mesmo na ausência delas nestes espaços. Por que, mesmo ocu-
pando esses lugares, as mulheres negras e indígenas não parti-
cipam de maneira mais efetiva das grandes decisões em nossos 
sindicatos? Como tem sido construída a formação dessas direto-
rias? Está sendo respeitada a proporcionalidade da participação 
feminina nas chapas formadoras das entidades sindicais? Se sim, 
como é feito o processo de divisão do percentual para as mulhe-
res negras e indígenas no seu próprio gênero? E por fim, estas 
protagonistas estão tendo acesso aos espaços dentro dos Institu-
tos Federais e consequentemente aos sindicatos?

 Diante do explicitado, precisamos refletir sobre vários por-
quês. O texto não se limita a ser uma construção teórica de re-
gistro, mas a partir desse ancoramento, dessas reflexões, é tam-
bém um posicionamento político de defesa ideológica do espaço 
ocupado pela mulher negra e indígena, fruto de lutas e resistên-
cia frente à sociedade patriarcal e seus violentos movimentos de 
opressão que os impedem de ocupar espaços de fala, de posi-
cionamentos e visibilidade. Em nossa fala há um direcionamento 
para o espaço sindical, porém não se limita só a ele. Expande-se.  
Precisa ter eco no nosso ambiente de trabalho, em nossas casas, 
nas ruas ou em qualquer espaço que decidirmos nos manifestar.

 Por considerarmos conquistas importantes, a paridade de 
gênero nos cargos dos sindicatos e no SINASEFE, a presença 
das mulheres nos congressos, eventos, as contribuições e ques-
tionamentos nas falas das mesmas, entendemos também ser im-
portante e urgente o respeito por essas falas, pela ocupação de 
cargos, inclusive particularizando a questão de gênero e étnico-
-racial, é que propomos a seguinte tese:

 O SINASEFE, bem como todos os sindicatos ligados ao mes-
mo, realizem pesquisa quantitativa da presença ou não de mulheres 
negras e indígenas nesses espaços, indicando quais funções ocupam. 
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 É preciso considerar que a partir dessas informações provoca-
remos a construção de estratégias que garantam a participação 
efetiva das mulheres e, em particular as negras e as indígenas.

 Assim estaremos fortalecendo as discussões e os encaminha-
mentos necessários que efetivamente considerem a presença 
das negras e indígenas, pautando a luta da classe trabalhadora, 
a luta feminina e as suas especificidades de mulheres negras e 
indígenas.

Essa participação na esfera sindical, de movimentos sociais, co-
letivos ocupando cargos deliberativos, torna os espaços políticos, 
de poder, de disputa mais democráticos contribuindo para uma 
sociedade em que homens e mulheres sejam verdadeiramente 
livres.

ASSINAM ESTA TESE: 

Fernanda Maria - SINDSIFCE 
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REFERÊNCIAS:

CASTRO, Mary Garcia. Gênero e poder no espaço sindical. Santa 
Catarina: Estudos Feministas, ano 3, p. 29-51, jan./jul. 1995. Dis-
ponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/ article/view-
File/16913/15475>. Acesso em: 17 fev. 2018.



76 - CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE



CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE - 77

3 
 

MULHERES LBT - 
GÊNERO,  

SEXUALIDADE, 
 VISIBILIDADE E  

REPRESENTATIVIDADE  
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TESE 1 
 

POR ESPAÇOS MENOS 
 VIOLENTOS PARA 
MULHERES LBT’S 

 Quando falamos sobre a questão da mulher, enquanto iden-
tidade da diferença, posta como subversão ao homem enquanto 
entidade universal, tendemos a compreender a mulher como um 
grupo homogêneo, indistinto e possuidor das mesmas vivências 
ou de experiências semelhantes, porém há uma multiplicidade de 
dimensões da mulheridade, marcadas pela classe, pela raça ou 
pela identidade de gênero, sem perder de vistas que somos di-
versas, mas não dispersas. Nessa perspectiva, ser mulher LBT é 
carregar uma série de reivindicações e experiências especifica-
mente marcadas pela invisibilidade e violência, mas é também, 
sobretudo, expressar a diversidade constitutiva do ser mulher e 
resistir de forma constante e cotidiana à heteronormatividade e ao 
patriarcado. 

 Ser lésbica, numa sociedade na qual a sexualidade da mu-
lher é compreendida enquanto extensão da vontade do homem, 
é estar posta numa situação dúbia, consequência da moral social 
igualmente perpassada por contradições. Se por um lado as lés-
bicas tem sua sexualidade fetichizada e posta como objeto de 
desejo exclusivo do homem, por outro ela é apagada, entendida 
como algo inexistente. A lesbofobia não se mostra apenas a par-
tir da violência social, mas também das invisibilidades as quais 
estão sujeitas, quando buscam o atendimento em delegacias ao 
ser vítimas de relacionamentos abusivos, quando usam serviços 
de saúde da mulher, ou saúde sexual e suas especificidades não 
são respeitadas, nem sequer compreendidas, ou conhecidas. 
Não precisar do homem enquanto figura afetiva, amorosa e se-
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xual nos coloca em uma posição de subversão do patriarcado, 
mas não nos liberta dele. Somos ao mesmo tempo a imagem da 
negação do homem, de sua dominação sobre as mulheres, mas 
pelo mesmo motivo, somos entendidas como não detentoras de 
desejo sexual, ou possuidoras de uma “sexualidade incompleta”, 
porém continuam a seguir subvertendo a lógica patriarcal pela 
sua própria forma de se relacionar erótica e afetivamente com 
outras mulheres. 

 Não obstante, as mulheres bissexuais também não estão 
livres da invisibilidade, tampouco das constantes fetichizações e 
hipersexualizações. O caráter dúbio também se apresenta aqui. 
A bissexualidade é muitas vezes entendida como indecisão, con-
fusão e para além disso, como promiscuidade. Este imaginário, 
que recai sobretudo sobre a mulher bissexual, advém da mesma 
lógica heteronormativa e patriarcal que põe as lésbicas como pos-
suidoras de uma sexualidade desviante, raciocínio esse muitas 
vezes reproduzido dentro dos movimentos de combate as opres-
sões. A lógica patriarcal, faz com que pensemos nossos padrões 
de relacionamento a partir do monossexismo, qualquer vivência 
que desvie desta lógica tende a ser compreendida como promís-
cua, nula, ou menos importante, seja frente à heterossexualidade 
ou a homossexualidade. O potencial revolucionário das mulheres 
bissexuais se mostra aqui como quebra dessas lógicas que nos 
acorrentam. 

 Em relação às mulheres transexuais, sabemos que estas 
são alvo principal da violência e da ausência de amparo de políti-
cas estatais de proteção à vida. Estas mulheres são alvo central 
de violências diversas, mas são também expressão direta das vi-
vências afetivas e resistências cotidianas aos padrões de gênero 
e sexualidade impostos. Mulheres transexuais, que também são 
lésbicas, bissexuais, trazem em si a subversão do corpo, das ex-
pressões de gênero e são representação direta da multiplicidade 
do “ser mulher”. Delas advém a ressignificação das imposições 
de gênero que nos são impostas desde o nascimento e que viram 
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marcadores da violência, que delimitam as identidades que estão 
postas e as que serão compreendidas como diferentes. 

 A partir deste panorama, mulheres lésbicas, bissexuais, 
transexuais e travestis, enfrentam socialmente uma diversidade 
de violências, que culminam no apagamentos de suas identida-
des, na exclusão social e na marginalização. Estes processos ini-
ciam-se, muitas vezes, na família, é esse o primeiro núcleo no 
qual muitas vezes as mulheres LBT sentem-se acolhidas, somen-
te até o momento que assumem sua identidade de gênero ou 
orientação sexual. A violência para muitas mulheres inicia-se no 
meio familiar e no caso das lésbicas, bissexuais e transexuais, ela 
se configura de maneira mais específica, pois ataca suas formas 
de expressão de gênero, a partir da repressão, da violência física 
e muitas vezes de abusos. 

 Segundo censo divulgado pela Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social de São Paulo, o principal fator de ex-
clusão da população LGBTQ é a família. Entre 4,5% e 10,1% das 
pessoas que estão nos centros de acolhimento são LGBTQ’s e 
nas ruas esse número fica entre 5.4% e 9,0%, dentre estes 80% 
afirmou viver só e 20% convivem com familiares ou alguém, sem 
laço de parentesco. Este ciclo de exclusão e violência repete-se 
no ambiente escolar, no qual as questões de gênero e sexuali-
dade são pouco ou nada discutidas e vem sofrendo ataques de 
diversas formas, com a ascensão do conservadorismo no País. 
Além disso, não podemos esquecer que as reformas governa-
mentais como a trabalhista e a reforma da previdência, atingem 
diretamente os direitos das mulheres. 

 No trabalho a configuração não se mostra diferente, pes-
quisa realizada pela Agencia Enlacers em 2015 apontou que 18% 
das empresas, ou seja, uma em cada cinco das entrevistadas, 
não contratariam um funcionário homossexual para determinados 
cargos. Se para as mulheres o alcance do mercado de trabalho é 
uma luta constante, para lésbicas e bissexuais o desafio é duplo. 
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Para mulheres transexuais este cenário se mostra ainda mais difí-
cil, grande parte destas mulheres ainda estão fora do mercado de 
trabalho. Estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra), com base em dados colhidos nas diversas 
regionais da entidade, aponta que 90% das mulheres transexuais 
e travestis recorrem à prostituição ao menos em algum momento 
da vida, segundo a pesquisa, isso se deve à exclusão quase que 
completa do acesso ao trabalho e ao emprego. 

 Diante deste cenário, o desafio é pensar em como construir 
espaços menos violentos, ou não violentos para mulheres LBT, 
seja a partir de políticas públicas, da discussão de gênero como 
parte integrante dos currículos escolares, ou dentro de movimen-
tos sociais e organizações sindicais. Para que isso aconteça é 
necessário que possamos compreender que a invisibilidade como 
violência exclui uma série de possibilidades de expressão e de 
perspectivas de vida e de luta que podem emergir para a ma-
nutenção de direitos e garantias de cidadania e segurança para 
estas mulheres. Costumamos dizer que precisamos dar visibili-
dade às minorias, mas não podemos perder de vista que esta 
visibilidade foi conquistada, a partir de lutas históricas e que as 
mulheres LBT estão organizadas, buscando modificar a realidade 
na qual estão inseridas e ocupando espaços de poder para que 
possam alcançar as garantias sociais que deveriam ser dadas.  
A representatividade passa a configurar, a partir da ocupação de 
espaços políticos, uma ferramenta importante para a busca de 
maior visibilidade, mas é preciso atentar para as multiplicidades 
de opressões e as diferentes formas que elas incidem sobre as 
mulheres, a partir dos marcadores de classe, gênero e raça. É im-
portante entender as representatividades não só enquanto figuras 
que ocupam espaços políticos, mas principalmente que lute pelas 
reinvindicações das mulheres LBT, que consiga levar nossas pau-
tas a instâncias decisórias. 

 Dentre lutas que travamos é importante ressaltar o atendi-
mento à saúde da mulher bissexual e lésbica, respeitando suas 
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especificidades e sexualidades. Dificilmente vemos campanhas 
de saúde sexual voltadas a este público e sabemos que entre 
mulheres lésbicas e bissexuais, o não uso do preservativo, como 
forma de prevenção é algo corriqueiro. Segundo dados da Secre-
taria de Saúde de São Paulo, em pesquisa realizada com lésbicas 
com idades entre 18 e 61 anos, indicou que apenas 2% delas se 
previnem durante o sexo. Esta realidade se deve principalmente 
à ausência de políticas de prevenção e saúde que alcancem esse 
público e à invisibilidade à qual as mulheres lésbicas e bissexuais 
estão sujeitas. 

 Embora o Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher já seja uma realidade, o saber médico não está dissociado 
da realidade social e de suas debilidades em relação à diversas 
minorias. Dentro desse paradigma, um dos avanços alcançados 
foi a instituição da Política Nacional de Saúde Integral de Lés-
bicas, Gays, Travestis e Transexuais. Porém existe aqui outra 
problemática a ser discutida: as especificidades de cada público 
atendido por esta política pública precisa ser levada em conta, o 
que causa grande dificuldade de alcançar suas diretrizes.  

 A saúde das mulheres lésbicas e bissexuais está direta-
mente ligada à questões sociais de estigmatização, invisibiliza-
ção, cercada por diversos imaginários sociais que vão desde a 
negação das sexualidades, até a fetichização das mesmas. Es-
tas perspectivas, quando postas sobre os corpos destas mulhe-
res, acarretam diversas problemáticas que devem ser levadas 
em conta durante o atendimento médico. No caso de mulheres 
transexuais, que são quase que em sua totalidade excluídas de 
assistência do Estado e do amparo de políticas públicas, é de 
suma importância que sejam criados ambulatórios especializa-
dos para o processo de transição, para que seja dada mais se-
gurança à estas mulheres e que o processo de redesignação 
seja acompanhado de forma capacitada. Mas para além disso, 
é preciso que haja o acompanhamento e a elucidação sobre a 
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saúde sexual dessas mulheres, a partir da redesignação. Diver-
sas dúvidas sobre o cuidado íntimo permeiam o processo pós 
cirúrgico. 

 Embora os ambulatórios especializados para pessoas tran-
sexuais sejam em alguns Estados uma realidade, sabemos que 
estas mulheres são excluídas do atendimento médico desde os 
primeiros contatos. O desrespeito à utilização do nome social, re-
quisito mínimo para que sejam garantidos os direitos e a cidada-
nia das pessoas transexuais, muitas vezes é o primeiro fator de 
afastamento dos serviços de saúde. 

 Para além dessa reinvindicação e entendendo que nossa 
sexualidade e nossa saúde física são ponto importante de dis-
cussão e que a criação de espaços menos violentos prescinde 
de representatividade e que desta pode surgir diversas partí-
culas de visibilidade, que podem irromper com potencial trans-
formador da sociedade e mesmo da lógica patriarcal, podemos 
indicar que algumas ações podem ser realizadas para alcançar 
maior visibilidade de mulheres LBT, bem como para tornar este 
espaço menos violentos para estas categorias. Dentre estas 
destacam-se: 

• A regulamentação pelos IF’s, do nome social, através de 
portaria;

• A participação na Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bis-
sexuais de São Paulo;

• A discussão sobre a saúde da mulher, entendida como uma 
multiplicidade e com suas particularidades, sobretudo em rela-
ção às sexualidades não heteronormativas; 

• O combate à lesbofobia, transfobia e bifobia; 

• O apoio e fortalecimento das pautas e reinvindicações das 
mulheres LBT; 
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• A luta pela discussão de gênero no Ensino Público e o comba-
te ao Escola sem Partido, além das discussão para desmistifi-
car o que se tem denominado de ideologia de gênero;

• A garantia da participação de mulheres lésbicas, bissexuais e 
transexuais em espaços decisórios;

• A luta por políticas públicas que possam garantir a cidadania e a 
segurança destas mulheres social, econômica e politicamente. 
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Jenniffer Karolinny de Araújo Dantas – SINDSIFCE/CE 

REFERÊNCIAS: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). Política Nacional de 
Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais - LGBT. Brasília: MS; 2008. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saú-
de. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Políticas 
atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes. Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2004. 

CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO DST/AIDS. Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Saude das mulheres 
lésbicas - Promoção da equidade e da integralidade - DOSSIÊ 
It greets of the lesbian women - Promotion of the equity and the 
completeness – DOSSIER. São Paulo, 2012. 

ELANCERS. Levantamento do perfil de recrutamento e seleção 
de empresas brasileiras. São Paulo, 2015. 



CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE - 85

SMADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL. Prefeitura Municipal De São Paulo. Pesquisa Censi-
tária Da População Em Situação De Rua, Caracterização Socio-
econômica da População Adulta em Situação de Rua E Relatório 
Temático de Identificação das Necessidades desta População Na 
Cidade de São Paulo. São Paulo, 2015. 

1. SMADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL. Prefeitura Municipal De São Paulo. 
Pesquisa Censitária Da População Em Situação De Rua, 
Caracterização Socioeconômica da População Adulta em 
Situação de Rua E Relatório Temático de Identificação das 
Necessidades desta População Na Cidade de São Paulo. 
PRODUTO XV. Complemento do Relatório Final do Censo 
e Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico e de Identi-
ficação das Necessidades. São Paulo, 2015.



86 - CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE

TESE 2 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS DE 
GÊNERO E SEXUALIDADE: 

UMA PROPOSTA PARA 
DISCUSSÃO DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE NOS IFS 

 Em uma busca pela internet sobre grupos de estudos de 
gênero nos IFs verifica-se que apenas o IFRS fomentou este 
tipo de ação por meio de um núcleo com o tema gênero e sexu-
alidade. Então, porque discutir e promover ações sobre gênero 
nos IFs?

1. Em 2017, a HuffPost Brasil  realizou uma pesquisa onde de-
tectou que 84% dos estudantes querem discutir gênero na es-
cola.

2. Porque trata-se de um mecanismo para exercitar a cidadania 
para o reconhecimento da igualdade entre homens e mulhe-
res, já que a escola é um espaço de promoção de equidade.

3. Desta forma estamos combatendo a ideologia da “Escola sem 
Partido”, já que uma escola que promova a igualdade de gê-
nero não é uma escola que ensina crianças e adolescentes 
a serem gays ou que ensinam sexo de maneira inapropriada 
para as diferentes faixas etárias. É espaço pedagógico no qual 
se aprende que sexo é muito mais que natureza ou biologia, é 
também regime político da vida. 

4. Porque não discutir gênero é silenciar este assunto na escola 
e desta forma reproduzir as desigualdades. 



CADERNO DE TESES - 1º ENCONTRO DE MULHERES DO SINASEFE - 87

5. Esta iniciativa de discussão de gênero é extremamente impor-
tante na atual conjuntura, onde o conservadorismo e o fun-
damentalismo estão ganhando as narrativas com os direitos 
humanos ameaçados.

6. Sabe-se que quanto maior o conhecimento sobre gênero e 
sexualidade maior será engajamento na luta.

7. A discussão de gênero já acontece nas escolas, mas de um 
modo excludente e preconceituoso, é necessário criar outros 
vieses de discussão. 

8. A ausência dessas discussões e práticas inclusivas, tem como 
consequência, a exclusão dos estudantes que têm sua orien-
tação sexual fora padrão social que foi convencionado, a cer-
teza da impunidade dos agressores a meninas em situação de 
violência. 

9. A luta das mulheres é uma luta por uma sociedade justa, sen-
do assim deve ser uma tarefa de toda a instituição.

10. Sabe-se que o retrocesso na pauta das mulheres do SINASE-
FE será um retrocesso do Sindicato, mas o avanço também 
será coletivo, pois a aliança entre homens e mulheres pos-
sibilita considerar as contradições e elevar a consciência de 
classe.

 De fato, há inúmeras motivações para que se constitua um 
núcleo de estudos que tenha como um dos objetivos fomentar a 
discussão de gênero e sexualidade nos IFs, acima foram listados 
alguns. Ressalta-se que este tipo de núcleo busca contribuir para 
a consolidação e o fortalecimento da área de estudos de sexuali-
dade e gênero nos Ifs, tendo como premissa o estudo e o amplo 
debate e discussão do tema assegurando que os participantes 
estejam inseridos em campos disciplinares distintos que buscarão 
dialogar com as teorias feministas e de gênero.
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 Reitera-se, assim, a Proposta:

 O debate sobre gênero compõe vem cada vez mais com-
pondo a pauta da agenda de debates e discussões do SINASEFE, 
conforme verificamos nos documentos produzidos pelo sindicato e 
disponibilizados em livre acesso pela internet, tais como o caderno 
de teses do CONSINASEFE. O debate em torno da causa femi-
nista vem sendo construído de forma bastante rica, alcancando 
diferentes nuances e contemplando a complexidade do tema que 
enseja. Desta feita é imprescindivel fomentar, expandir e aprofun-
dar nos vieses que o tema enseja, sobretudo no contexto político 
que desfavorece a luta pela defesa às mulheres, fortalecendo e 
reafirmando a “Chamada para todas as mulheres do Brasil: pela 
garantia de direitos ameaçados e pelo combate às opressões”.  

 Reiterando ainda o que é dito no documento de outubro de 
2016 supra citado, “é importante as organizações sindicais incor-
porarem em suas pautas o combate diário às opressões visando 
superar os padrões hegemônicos - sociais e patriarcal, racista e 
homofóbico que oprime e desmerece o papel e a importância des-
ses setores na sociedade e na vida política”. Considerando quan-
to essas falas sintetizam a militância feminista como um todo, 

 É neste sentido que propomos que o SINASEFE nas suas 
diversas seções esteja envolvido com a criação de um  Núcleo de 
Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NEGS) no ambiente dos 
Institutos Federais, de modo que nosso sindicato se comprometa 
à construção de uma agenda formativa, estimulando e incentivan-
ndo a ressignificação dos papéis de gênero, de modo a combater 
o mesmo discurso patriarcal, racista e homofóbico, introjetado e 
perpetuado na nossa sociedade. Lutar contra este discurso, cujas 
ações reproduzem violência, opressão e exclusão, deve ser uma 
pauta do SINASEFE, promovendo o debate teórico e normativo 
que possa, no campo simbólico realizar as devidas formações 
teórica tão necessária para promoção de uma sociedade justa, 
democrática e ética. 
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 O SINASEFE deve instigar em toda a sua área de atuação 
a criação e implementação desses núcleos, realizando reuniões 
com a comunidade acadêmica e formalizando a necessidade de 
atuação destes junto aos gestores. Seriam objetivos dos NEGS: 

• Propor políticas, Programas, Ações e/ou Atividades que envol-
vam as temáticas relacionadas a Corpo, Gênero, Sexualidade 
e Diversidade nos campi;

• Discutir a importância dos movimentos sociais na luta contra as 
desigualdades sociais, com ênfase nas desigualdades de gênero;

• Conhecer e debater junto à comunidade escolar e local sobre 
as leis que tratam da união civil de pessoas de mesmo sexo, 
cirurgias de redesignação sexual e alterações no nome de tra-
vestis, transexuais e transgêneros;

• Fomentar discussões sobre Doenças afins;

• Discutir as temáticas femininas com a comunidade e inserir 
essas pautas na rotina escolar;

• Promover sistematicamente seminários, fóruns e demais even-
tos de discussão com a comunidade em busca da formação de 
uma sociedade que reconheça e respeite a diversidade.

 Ao distanciar a práxis feminista bem como as de gê-
nero da acadêmica nos tornamos omissos na transformação 
dos IFs. Para concluir, a tarefa dos núcleos de estudos de gê-
nero e sexualidade e a sua relação com o movimento femi-
nista, em relação as discussões de gênero é essencial para a 
consolidação de um ambiente escolar mais igualitário e justo. 

ASSINAM ESTA TESE: 
 
Bianca Soares de Oliveira Gonçalves - IFTM 
Cecília de Menezes Sobreira Cunha - IFTM
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4 
 

VIOLÊNCIAS -  
DO ASSÉDIO 

AO FEMINICIDIO 
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TESE 1 
 

ASSÉDIO SEXUAL NA REDE 
FEDERAL DE ENSINO: 

A INVISIBILIDADE QUE NOS 
SALTA AOS OLHOS 

 Embora a luta das mulheres tenha avançado significativa-
mente nos últimos anos, ainda estamos bastante distantes de atin-
girmos a meta da emancipação humana e, concomitantemente, a 
emancipação da mulher. Como diz Saffioti em seu livro Gênero, 
Patriarcado e violência: “o importante a reter é que a base ma-
terial do patriarcado não foi destituída, não obstante os avanços 
do feminismo, quer na área profissional, quer na representação 
no parlamento brasileiro e demais postos políticos” (2015, p.112). 
Além disto, observamos, principalmente no Brasil, um retrocesso 
das conquistas das mulheres. Sabemos que em momentos de cri-
se são as mulheres as mais afetadas e atacadas. Dentre o ataque 
sofrido, vemos que maior parte deles ainda diz respeito ao direito 
ao nosso corpo e sexualidade. 

 Daqui concordamos com algumas discussões propostas 
por Collete Guillaumin, feminista francesa, materialista que escre-
ve na década de 1970. A autora problematiza em seu texto Prác-
tica del poder e ideia de naturaleza como a ideologia da natureza 
ligada ao corpo da mulher é a mais pura forma de opressão (e 
exploração) a elas. Numa das primeiras afirmações que faz, nos 
conduz a uma reflexão pertinente: “Veja bem, não tomamos publi-
camente senão aquilo que nos pertence; até os cleptomaníacos 
mais desenfreados se escondem para tentar apoderar-se daquilo 
que não é seu. No que diz respeito às mulheres, é inútil esconder-
-se. Elas são um bem comum [...] (Tradução nossa. Original em 
espanhol, 2005, p.19). 
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 A autora nos diz que quando observa um louco na rua a 
fazer muito barulho, esse nunca toca nos homens, mas sempre 
tenta pegar nas partes íntimas de qualquer mulher que passe na 
rua. E assim defende a ideia de que o corpo da mulher é tomado 
como propriedade coletiva e portanto, pública. A isso, Colette cha-
mará de apropriação das mulheres por parte de toda a sociedade, 
principalmente, dos homens. 

 Nesse sentido, uma das questões mais assustadoras e 
que ainda nos impõe um grande desafio, é ainda a crescente e 
permanente violência contra a mulher, seja ela praticada das mais 
diversas formas e em diferentes espaços. Nesse momento históri-
co, tão contraditório e em crise, torna-se fundamental colocarmos 
tal problema como principal eixo de nossas intervenções políti-
cas. Não podemos mais permitir que mulheres sejam submetidas 
aos diversos abusos, desde o psicológico, moral, físico ao sexual. 
Precisamos agir, pois como diz o slogan das lutas sociais “Nos-
sas vidas importam”. Precisamos, aqui, não só mostrar para toda 
a sociedade que elas importam. Precisamos pressionar nossas 
instituições a assumir um compromisso de combate à violência 
contra mulher de maneira geral, e especificamente, centrar-se na 
violência sexual, em forma de abuso e assédio sexual. 

 Sabemos que no Brasil ser mulher é um desafio, dado os al-
tos índices de violência, apenas por ser mulher. Um fator imprescin-
dível para compreendermos melhor as especificidades do assédio 
sexual no Brasil é a nossa história colonial, fundada na exploração 
fundiária e estupro de indígenas e negras. Em nossa gênese, as-
sim como em outros países resultantes do modelo colonialista, o 
corpo da mulher é visto como território a ser invadido. Nossa cultu-
ra é, então, resultado de uma intersecção de opressões. 

 Essas opressões podem ser constatadas não apenas em 
nossos cotidianos, mas também através de dados. Conforme 
pesquisa realizada pelo Datafolha e publicado pelo Huffpost Bra-
sil em dezembro de 2017: “5 em cada 10 adolescentes e jovens 
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mulheres já sofreram assédio sexual no Brasil. Implica numa pro-
porção de “56% das mulheres com 16 e 24 anos”. Parte des-
se assédio acontece no ambiente de trabalho e nos espaços da 
escola/faculdade. Conforme a pesquisa, 15% no ambiente de 
trabalho e 10% na escola. É evidente que nas pesquisas sobre 
assédio sexual, principalmente nas escolas, precisamos levar em 
consideração a possibilidade do silenciamento que habitualmen-
te ocorrem nesses ambientes, por desconhecimento, por falta de 
suporte ou por medo. 

 Outro dado que aparece como importante para nossa tese 
é o significativo número relatado de assédios sexuais que ocor-
rem levando em consideração o nível escolar das mulheres en-
trevistadas. A pesquisa demonstra que “[...] quanto maior a ins-
trução, maior é o número de casos. 57% das mulheres tem nível 
superior.” 

 Sendo assim, esse problema não só tem caráter de urgên-
cia em relação a toda sociedade, como precisamos inseri-lo nas 
instituições as quais trabalhamos. De maneira recorrente, obser-
vamos as diversas campanhas de sindicatos e das instituições 
contra o assédio moral, mas até o presente momento, parece-nos 
bastante ínfima a participação massiva contra uma forma de vio-
lência invisível que acontece desde a rua até no ambiente escolar: 
o assédio sexual. Parece-nos que temos também nós, servidoras, 
nos eximido de discutir esse tema de maneira contundente e com 
uma amplitude nacional. 

 Temos visto que, lamentavelmente, a comprovação dos ca-
sos de assédio sexual sofre da mesma dificuldade do assédio mo-
ral. Respeitando-se suas especificidades, ambos são praticados 
por indivíduos que se valem de posições de poder para humilhar e 
desqualificar seus alvos em momentos onde as vítimas estão mais 
desprotegidas. Além disto, os abusadores sexuais desconhecem 
ou ignoram o que é consentimento, considerando suas investidas 
como algo “aceitável”. De acordo com Pesquisas realizadas pelo 
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DataFolha e Kering Foudation, “2,2 milhões de mulheres já foi bei-
jada ou agarrada sem consentimento”. O Coletivo não me Khalo 
(2016) em um dos seus textos apontam como alguns homens re-
velaram em pesquisa que fazer sexo com mulheres alcoolizadas 
não seria a mesma coisa que estupro, e que eles mesmos seriam 
capazes de praticar tal ato. Para eles, estupro e sexo sem con-
sentimento são práticas diferentes, em que a última é aceitável. O 
que mais assusta e provavelmente também o que mais impede as 
denúncias é que são homens comuns, um indivíduo próximo, par-
ticipante convívio social. Dentre os diversos ambientes, dois deles 
nos aparecem como lugares-comum de assédio sexual: a escola 
e o local de trabalho. Como vimos acima, corresponde à cerca de 
25% dos relatos de assédio. 

Assédio sexual: um problema que atinge às discentes e ser-
vidoras 

Na escola e/ou universidade, o diário de classe é o instrumento 
de poder estabelecido na relação docente-estudante, tanto para 
concessão de benefícios, quanto para punir. Em julho de 2016, 
discentes do Instituto Federal de Goiás (IFG) decidiram ocupar o 
Campus de Cidade de Goiás em resposta às ações de um pro-
fessor que aliciava estudantes (com promessa de boa pontuação) 
para assediar sexualmente alunas. Não era desconhecido da co-
munidade acadêmica o comportamento do referido professor, ain-
da sim, o silêncio pairava. 

 Problema maior está justamente na falta de acolhimento 
devido a esses e outros casos de violência à mulher. Ainda con-
tamos com a omissão de escolas, institutos e universidades para 
combater práticas assediadoras. Parece um grande tabu assumir 
que a educação, infelizmente, não está livre da misoginia da so-
ciedade capitalista. É certo que o professor não é o único agente 
assediador das escolas, mas é o que por essência da profissão, 
está imbuído historicamente da falsa premissa de autoridade in-
questionável. A professora do Instituto Federal de Santa Catarina 
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(IFSC), Flávia Maria Moreira, em seu trabalho de especialização 
sobre gênero e diversidade na escola, afirma que 

 Tratado com extrema cautela e sigilo, o assédio por parte 
de agentes escolares parece se diluir ao se travestir de mal-en-
tendido, talvez um excesso de carinho e atenção por parte desses 
servidores, e mais uma vez a culpa recai sobre a vítima, que inter-
pretou de maneira errada as intenções do educador. (2016, p.01) 

 A escola por vezes é mais responsável pela perpetuação 
de violências simbólica e física do que pelo seu combate. Ela o 
faz a partir do momento em que se omite de desenvolver ações 
educativas sobre temas transversais, como sexualidade na ado-
lescência e violências de gênero, por exemplo. É tarefa da escola 
preparar também o corpo técnico e docente para a desnaturaliza-
ção das violências de gênero. A escola do nosso tempo ainda não 
está apta para uma sociedade não-heteronormativa. A escola da 
qual falamos inclui excluindo. 

 Evidentemente que, por outro lado, as trabalhadoras tam-
bém sofrem com o assédio sexual na escola ou, no nosso caso, 
nos institutos. Estamos expostas todas nós, docentes, técnicas-
-administrativas e mulheres terceirizadas a todas as formas de 
violência. 

 A configuração das relações de poder opera de modo dis-
tinto em cada setor de trabalho. É aquele comentário na sala do-
cente “Professora, a senhora vai bem? (Acompanhado de mão 
que alisa cabelos, ombros... da mulher); ou aquele convite insis-
tente para tomar uma cerveja, vindo de um diretor de unidade. Na 
cartilha da assessoria jurídica do Sinasefe sobre o tema, são cita-
das outras situações que podem se configurar em assédio, “Como 
exemplo, (...): piadas, comentários sobre o corpo, idade, situação 
familiar, elogios atrevidos, galanteios, carícias, pedidos de favo-
res, intimidações, ameaças, recusa de promoção, promessa de 
demissão ou promoção.” (Cartilha Assédio Sexual: informações 
para o trabalhador/Wagner Advogados Associados, 2014, p.10). 
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 O assédio sexual não é prática recente, mas só foi tipi-
ficado como crime em 2001 quando foi criada a Lei nº 10.224. 
Todavia, no domínio trabalhista, não há lei específica com sanção 
para o assédio sexual (Cartilha do Ministério Público do Traba-
lho, 2017). A Lei 8.112/1990, ainda que não preveja diretamente, 
conta no Art. 116 como dever do servidor a preservação da boa 
moralidade administrativa. Então, “mesmo que não exista regra 
específica no âmbito do serviço público federal, a conduta do as-
sediador pode ser enquadrada no RJU, porque afronta o dever de 
moralidade, podendo constituir-se em incontinência de conduta e 
improbidade.” (Cartilha Assédio Sexual: informações para o traba-
lhador/Wagner Advogados Associados, p.16) 

 Embora ainda não se tenha uma lei específica para o assé-
dio sexual, ele já pode ser tipificado como crime, conforme, expla-
nado anteriormente. Assim sendo, algumas medidas devem ser 
encaminhadas urgentemente, visto que já foram muitos anos de 
invisibilidade e impunidade. Tais medidas devem tornar possível 
não apenas a devida punição dos assediadores, mas anterior-
mente assegurar que as mulheres/vítimas tenham acesso a ca-
nais de denúncia e, posteriormente, encontrem pontos de apoio 
em seus locais de trabalho/estudo. 

 Algumas instituições federais vêm tomando a dianteira na 
construção de ações em combate ao assédio sexual e apoio às 
referidas vítimas. Para que essas resoluções fossem tomadas, 
foi preciso que casos viessem à tona, tirassem o véu que ainda 
encobre e salvaguarda os abusadores. Dentre tais instituições, 
encontramos o Instituto Federal do Amazonas (IFAM), que produ-
ziu uma Cartilha para esclarecimento à comunidade acadêmica 
acerca do assédio e do abuso sexual, além disto, tornou público 
que a Ouvidoria é um canal de comunicação efetivo para denún-
cias, tornando possível que as vítimas possuam um meio para 
apuração de suas denúncias. O IFAM conta com uma ouvidoria 
geral e outra em cada Campus. A denúncia também pode ser feita 
via telefone. 
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 Em Goiás vimos duas ações. Uma do Instituto Federal de 
Goiás (IFG) que criou uma Comissão de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral e Sexual do Instituto Federal de Goiás (IFG) e que 
promove ações de esclarecimento à comunidade, bem como, age 
como um órgão de denúncia, assim “O CAS recebe denúncias de 
servidores que se encontram em situação de provável assédio. 
O relato pode ser feito por telefone ou por e-mail e, se possível, 
com as provas coletadas. O servidor também poderá agendar um 
encontro para atendimento psicológico e de assistência social”. 
Em Jataí, GO, Universidade Federal de Goiás (UFG) criou pro-
cedimentos especiais para depoimentos de mulheres vítimas de 
assédio sexual e moral, após apuração de denúncias contra um 
professor. 

 Nesse sentido, entendemos que: 

1. cabem às seções sindicais encamparem campanhas contra 
o assédio sexual a estudantes e todas as trabalhadoras das 
nossas instituições de ensino (ainda que elas sejam terceiriza-
das ou não-sindicalizadas); 

2. cabe ao SINASEFE, como nossa entidade nacional, fomentar 
uma grande campanha (Educação não combina com assédio 
sexual), de modo a pressionar as reitorias a criar espaços de 
acolhimento devido às vítimas de violências de gênero (não só 
para mulheres) e de apuração/punição de assediadores;

3. cabe ao SINASEFE, ainda, pressionar as seções filiadas para 
também criarem suas ouvidorias específicas para encaminhar 
casos de quaisquer violências de gênero ocorridas no âmbito 
sindical; 

4. cabe a nós, servidoras (efetivas ou substitutas), formarmos 
grupos de apoio e de estudo. Antes de qualquer coisa, preci-
samos enfrentar o retrocesso vivido nas instituições federais e 
os diversos ataques sofridos por aqueles que pretendem dis-
cutir as questões de gênero no espaço escolar. Resistir aos 
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ataques, formar grupos, levantar debates e incluir toda a co-
munidade acadêmica, informação, conhecimento e apoio mú-
tuo são condições necessárias para as denúncias cheguem e 
que os culpados sejam punidos.

 
 Por um SINASEFE onde mulheres e homens sejam 

atuantes no combate ao assédio sexual!

ASSINAM ESTA TESE: 
 
Ana Lady da Silva - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Andréa Moraes - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Geice Silva - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
Natália Freitas - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 
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TESE 2 
 

CRIAÇÃO DE PASTA PARA 
ENFRENTAMENTO AO MACHISMO 

E ESPAÇO DE ACOLHIMENTO A 
SERVIDORAS VÍTIMAS 

DE ASSÉDIO 

  A proposta aqui apresentada traz uma preocupação latente 
no cotidiano de trabalhadores e trabalhadoras que vivenciam em 
suas relações de trabalho, mas também sindical, diversas agres-
sões, muitas vezes invisíveis, que provocam danos em sua saúde 
física e mental. No entanto, faz-se necessário o recorte de gêne-
ro, pois entendemos que a mulher historicamente representa um 
símbolo de opressão, discriminação e desigualdade. 

 Conforme apontam Marx e Engels (1980, apud TORRES 
2006, p. 04), “[...] o primeiro antagonismo de classes que apare-
ceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo 
entre homens e mulheres na monogamia: e a primeira opressão 
de classes, com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculi-
no”. Essa relação desigual entre os gêneros foi aprofundada pe-
los modos de produção e reprodução que o sistema capitalista 
nos impõe até os dias atuais, acentuando a subordinação das 
mulheres aos homens pelo não reconhecimento de suas poten-
cialidades no mesmo nível. 

 Sabe-se que às mulheres eram atribuídas atividades de 
cunho doméstico e familiar, cabendo ao homem a responsabili-
dade de sustentar financeiramente a família. A partir do século 
XIX, provocada pelas inúmeras mudanças econômicas, sociais, 
culturais e religiosas, especialmente após a Revolução Industrial, 
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houve um significativo aumento da inserção da mulher no mundo 
do trabalho assalariado/ produtivo. Nesse momento, as relações 
hierárquicas entre homens e mulheres ultrapassaram o âmbito fa-
miliar, sendo nitidamente percebidas no mundo do trabalho onde 
as expressões de tais desigualdades e opressões são materiali-
zadas sob a forma de inferioridade salarial, precarização dos vín-
culos e garantias trabalhistas, menores oportunidades de qualifi-
cação, vagas de emprego formal, cargos de chefia, entre outros, 
em desfavor da mulher. 

 A segmentação do mercado de trabalho por gênero é in-
trínseco ao sistema de produção capitalista, considerando que 
o mesmo se apropria das relações desiguais para aprofundar a 
dominação/ exploração da classe trabalhadora e com isso se for-
talecer. Soma-se ainda para as mulheres não só os desafios do 
trabalho produtivo, mas também as múltiplas jornadas que per-
meiam seu cotidiano como as questões domésticas, familiares e 
de militância. Com isso, (Diniz, Melo e Queiroz, 2001) “a divisão 
sexual do trabalho se apresenta tanto no espaço produtivo como 
no reprodutivo com implicações diretas de opressão/exploração 
no interior das relações patriarcais.” 

 Neste contexto, percebe-se uma imensa fragilidade nas 
relações de trabalho, onde as mulheres são as mais afetadas. 
Destacamos aqui, como consequência do processo de subalter-
nização do gênero feminino, a prática do assédio moral e tam-
bém sexual vivenciado pelas trabalhadoras em todo país. Embora 
possua pouca visibilidade, esse tipo de violência ocorre cotidia-
namente nos espaços de trabalho mais diversos, tanto no setor 
público quanto no privado. 

 O Mistério do Trabalho e Emprego (2010) afirma que “o 
assédio moral e sexual no trabalho caracteriza-se pela exposição 
dos [as] trabalhadores [as] a situações humilhantes e constrange-
doras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e 
relativas ao exercício de suas funções.” Trata-se de uma violência 
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praticada independente do grau de hierarquia, podendo ser pro-
cedente de chefias ou de colegas, que objetiva principalmente 
constranger, humilhar, obter vantagens pessoais, desestabilizar 
e/ ou desqualificar determinada trabalhadora. 

 Geralmente as instituições não possuem política de pre-
venção e tão pouco de atendimento a vítimas de assédio, fato que 
colabora com a reprodução de tais práticas, inibindo as vítimas e 
fortalecendo o agressor. A ausência ou insuficiência desses espa-
ços de acolhimento propiciam danos muitas vezes irreversíveis 
para a trabalhadora, pois convivem com um sofrimento silencioso. 
Tais agressões podem contribuir para diversas formas de ado-
ecimento da trabalhadora, com consequências graves para sua 
saúde física e psicológica, mas também para sua vida familiar e 
social. 

 Um dos grandes desafios no que tange ao enfretamento 
dos assédios é a não objetivação das denúncias e a complexi-
dade de comprovação do fato. Na maioria das vezes, a vítima 
depende de outros colegas para formalizar a denúncia, possui 
medo de represália, medo de se expor, ou mesmo acredita na 
impunidade do agressor (em sua maioria homens). Esse “silêncio” 
é decorrente das inúmeras formas de opressão e violência a que 
as mulheres são submetidas diariamente nos diversos espaços 
que ocupam, seja na família, trabalho, militância, vida social ou 
acadêmica. 

 O aprofundamento das diferenças culturais, sociais, eco-
nômicas e entre os gêneros divide a classe trabalhadora, favo-
recendo assim para o fortalecimento dos processos de explora-
ção e acumulação do sistema capitalista. Assim, acreditamos que 
para transformar as práticas e relações sociais a classe traba-
lhadora precisa unir forças e superar as diferenças seja ela de 
gênero, cultural, religiosa ou étnica, respeitando a diversidade 
e unicidade peculiar a cada ser social. A conquista da emanci-
pação humana e de uma sociedade mais justa requer a luta de 
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homens e mulheres contra o sistema opressor imposto, deven-
do ser eliminada qualquer forma de machismo e segregação.  

PROPOSTA AO SINASEFE 

• Criação de uma pasta para enfrentamento ao machismo de 
forma que os espaços de trabalho e luta da mulher sejam de 
iguais oportunidades; 

• Criação de espaço em cada seção sindical para acolhida de 
trabalhadoras vítimas de assédio, considerando este um lugar 
primordial (e muitas vezes único) de escuta, orientação e en-
caminhamento das demandas necessárias. 

ASSINAM ESTA TESE: 
 
Karoline Parrião Rodrigues - IFMA - CAMPUS PINHEIRO  
Gilnaldo Cantanhede Nunes - IFMA - CAMPUS PINHEIRO   
Vicente Jucie Sobreira Junior - IFMA - CAMPUS PINHEIRO 
Weeslem Costa de Lima/ Arte - IFMA - CAMPUS PINHEIRO  
Saulo Barros da Costa - IFMA - CAMPUS PINHEIRO   
Pedro dos Remedios Ribeiro -  SINASEFE – IFMA SEÇÃO 
MONTE CASTELO  
Ruy Barbosa Lima França - SINASEFE – IFMA SEÇÃO MON-
TE CASTELO  
Áureo Viegas Mendonça - SINASEFE – IFMA SEÇÃO MONTE 
CASTELO 
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TESE 3 
 

DAS VIOLÊNCIAS CONTRA 
A MULHER: CONHECER 

O PROBLEMA PARA 
COMBATÊ-LO 

“Todos intrigados, buscando uma solução para o problema. Eu 
dou uma possível solução. Todos escutam, ninguém dá muita 

atenção. Algum tempo depois, meu chefe repete o que eu havia 
dito. Todos acham a solução incrível.” 

“Um servidor me convida para compor uma chapa para concor-
rer à diretoria do sindicato. Eu não aceito o convite. Ele insiste: 
“mas nós estamos precisando de mulheres para fechar a cota 

dos 50% mais uma!” 

“Uma reunião para deliberar sobre quem receberia uma Função 
Gratificada. Estavam presentes as chefias, duas servidoras ex-
perientes do setor e um novato que não entendia da função. A 

chefia propôs que aquele homem recebesse a função.” 

“Enquanto chefia imediata, corrijo um colega de setor, explicando 
um erro cometido em um documento. Como resposta, recebo 

gritos em plena recepção do campus”. 

“153ª plena do SINASEFE: 20 dias de suspensão para um coor-
denador geral que chamou duas colegas para dormir com ele, já 

que não havia cama de solteiro para as mulheres, apenas para 
os homens. Enquanto isso, uma coordenadora foi suspensa por 

1 ano, por um processo relacionado a questões trabalhistas. 
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“E se eu tivesse denunciado as inúmeras agressões pelas quais 
passei naquele 30º CONSINASEFE? Fico imaginando qual teria 

sido a reação. Na verdade, eu sei, o “tribunal” não acreditaria. 
Queria muito ter tido a coragem que as denunciantes tiveram 

quando não consegui ir pro meu quarto porque dois asquerosos 
estavam na porta de saída do auditório e eu precisava ir para 

outro hotel cujo o caminho era na escuridão; quando um velho 
imundo colocou a língua na minha orelha; quando outro, pegan-

do nas minhas pernas, me pediu um beijo durante uma visita a 
um campus; quando outro imundo disse que queria me ver de 

salto alto, nua, em cima dele. Na mesma noite que ouvi isso, 
pedi a chave do quarto em que eu ia dormir, e alguém disse que 

não precisa fechar, pois os homens de lá sabiam os limites”. 

“Quando das diversas idas ao Congresso Nacional, ao tentar 
entrar no plenário da Câmara dos Deputados, um dos seguran-

ças da polícia legislativa me empurra de forma grotesca com sua 
barriga. Apesar da imprensa estar lá, o fato não foi divulgado na 

mídia, foi como se nada tivesse acontecido.” 

“Nos mais variados eventos do sindicato, homens fazem comen-
tários negativos, utilizando “apelidos pejorativos”, sobre aquelas 
mulheres livres que tem sua vida sexual tão ativas quanto eles.”   

 
Servidoras do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia do Ceará  
 

“Ela ainda tem a cicatriz da vez que ele bateu a porta na cara 
dela, após ela chegar do trabalho (ela tinha dois empregos. Ele 
não tinha dinheiro pra sustentar as filhas dela, irônico!), uma de 
tantas outras violências sofridas. Lembro como se fosse hoje da 

vez que ele bêbado colocou minha mãe, minha irmã e eu para 
fora de casa, com uma espingarda na mão; e ele passou apenas 

a noite na cadeia. Acho que lá pelos meus 5 anos de idade, me 
lembro vividamente, tarde da noite, eu com um urso em uma 
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mão e na outra aquele negócio nojento! E a cada bebedeira, 
uma surra. Lembro que uma noite tava deitada quando senti o 

facão batendo nas roupas sobre a cama, e ele gritando cadê 
ela? Quantas vezes na rua na frente das minhas amigas ele di-
zia: essa vai ser puta, drogada, não vai ser nada! Hoje sou algo 

um tanto que cheia de ódio, mágoa, impotência, mas sigo. O que 
não posso dizer da minha irmã mais nova, que tentou suicídio 

aos 24 anos e deixou duas lindas e inteligentes meninas. O que 
eu quero? Apenas que elas possam ser crianças e não sofram o 

que muitas de nós sofremos.” 

 Situações infelizmente cotidianas na vida das mulheres, das 
mulheres trabalhadoras, das mulheres envolvidas no movimento sin-
dical. Assédio da infância até a vida adulta. Violência física, sexual, 
patrimonial, moral, psicológica, doméstica e institucional. Feminicí-
dio. São inúmeras as formas de opressão e violência contra a mulher, 
das “cantadas” ao assassinato. De acordo com o “Mapa da Violência 
2015: Homicídio de Mulheres no Brasil” (WAISELFISZ, 2015), em 
2013, 13 mulheres morreram por dia vítimas de feminicídio, ou seja, 
assassinato motivado por questões de gênero. Em 33,2% dos casos, 
o criminoso era o parceiro ou o ex da vítima. Quando se observam 
os dados da década passada, registra-se um aumento de 21% no 
assassinato de mulheres. A situação é mais grave entre as mulheres 
negras, pois, enquanto a taxa de homicídio de mulheres brancas so-
freu uma redução de 9,8%, a de mulheres negras aumentou 54,2%. 

 Ser mulher no Brasil, 5º país com maior índice de homicí-
dios femininos em um ranking de 83 países do mundo (WAISEL-
FISZ, 2015), é extremamente perigoso. Assim, é importante res-
saltar, como destacam as autoras Pereira & Tavares (2016), que 
leis como a do Feminicídio e a Lei Maria da Penha não consistem 
em “privilégios” das mulheres. Na verdade, são uma “concessão 
de uma tutela reforçada a um grupo da população cuja vida, inte-
gridade física e moral, dignidade, bens e liberdade encontram-se 
expostas a uma ameaça específica e especialmente intensa”. 
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 Os “Relógios da Violência”, do Instituto Maria da Penha, 
também apresentam dados alarmantes: a cada 7,2 segundos 
uma mulher é vítima de violência física. O 9º Anuário Brasilei-
ro da Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, por sua vez, demonstra que, em 2014, a cada 11 mi-
nutos um caso de estupro foi notificado no Brasil. Dos * Servi-
doras do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará.  
casos publicados pelo 10º Anuário, 89% das vítimas de estupro 
eram mulheres, o que ressalta a importância de uma atenção 
voltada para as especificidades desse grupo, como órgãos es-
pecializados com profissionais capacitados para o atendimento 
a essas vítimas. 

 A respeito das notificações, a Central de Atendimento a 
Mulher – Ligue 180, em 2015, realizou 1 atendimento a cada 42 
segundos. Do total de 3478 relatos relacionados à violência se-
xual registrados no mesmo ano, 2731 foram relatos de estupro 
(78,52%); 530 de exploração sexual (15,24%) e 217 de assédio 
sexual no trabalho (6,24%). Tais dados correspondem a um au-
mento de 129% no número total de relatos de violências sexuais 
(estupro, assédio, exploração sexual) com relação a 2014. 

 A ONG feminista Olga divulgou em 2013 os resultados de 
uma pesquisa chamada “Chega de Fiu Fiu”, a qual demonstrou, 
ao entrevistar 7762 mulheres, que 98% delas já haviam sofrido 
assédio. Destas, 83% não acham legal ouvir cantadas, 90% já ha-
viam trocado de roupa antes de sair por medo do assédio e 81% 
já haviam deixado de fazer “alguma coisa” (“ir a algum lugar, pas-
sar na frente de uma obra, sair a pé”) pelo mesmo motivo. Além 
disso, o Instituto Avon e Data Popular (2015) realizou uma pesqui-
sa sobre a violência contra a mulher na academia, apontando que 
56% das mulheres que participaram do estudo já haviam sofrido 
assédio sexual nas dependências das universidades. 

 O ambiente de trabalho não está imune: 33% das mulhe-
res que responderam à pesquisa da ONG citada anteriormente 
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já ouviram cantadas de um colega (21%), de um cliente (14%) e/
ou de superior (13%) em seu local de trabalho. O assédio nes-
se ambiente tem os agravantes da convivência constante entre 
agressor e vítima, além da dificuldade de se sair da situação de 
assédio devido à necessidade de manutenção do emprego por 
parte da vítima. 

 Contudo, os números podem ser ainda mais alarmantes 
se levarmos em conta a subnotificação. Por exemplo, no caso do 
estupro, além da culpabilização das vítimas, respostas negativas 
das autoridades e as descrenças aos relatos de abuso afetam a 
decisão das vítimas em denunciar. Assim, de acordo com a Pes-
quisa Nacional de Vitimização (2013), no Brasil, apenas 7,5% das 
vítimas de violência sexual registram o crime na delegacia. 

 O medo (com relação à integridade física ou à perda do 
emprego), a culpabilização da vítima, a forma como as autorida-
des tratam com descrença e desrespeito os relatos de abuso são 
fatores que influenciam a decisão de não denunciar. Em 2016, 
uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com 
o Instituto Datafolha revelou, por exemplo, que um em cada 3 
brasileiros concorda com a afirmação: “A mulher que usa roupas 
provocantes não pode reclamar se for estuprada”. Um estudo do 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), por sua vez, 
com dados de 2011 a 2014, mostrou que 58,5% dos entrevista-
dos concordam total (Servidoras do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Ceará) ou parcialmente com a afirmação que 
“Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos 
estupros”. Tais dados demonstram a problemática da cultura do 
estupro, na qual a mulher é culpada pelos constrangimentos se-
xuais que venha a passar. Logo, muitas vezes a vítima se sente 
constrangida em relatar o assédio ou a violência sofrida. É crucial, 
portanto, que as instituições e empresas possuam formas de re-
cebimento e resolução das denúncias que garantam a segurança 
da mulher que denuncia. 
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 Para tanto, é necessário, primeiramente, caracterizar o 
problema. Teixeira (2017) afirma que, no campo dos estudos or-
ganizacionais brasileiros, há trabalhos sobre a ocorrência de as-
sédio moral e que mencionam a ocorrência de assédio sexual, 
contudo, este ainda é “pouco tratado ou silenciado” nas pesqui-
sas. Desse modo, no âmbito das instituições é fundamental o es-
tabelecimento de procedimentos eficazes de investigação do pro-
blema (com levantamento de dados), formas de denúncia e apoio 
à vítima (como atendimento psicológico e medidas de proteção), 
mecanismos de punição para quem comete o assédio e medidas 
preventivas no intuito de coibir a ação do assediador (campanhas 
e formações que promovam o combate ao machismo, à objetifi-
cação da mulher e a não aceitação da desigualdade de gênero e 
das práticas de assédio sexual). 

 Por fim, para além de implementar a cota de 50% nos car-
gos da Direção Nacional do SINASEFE e de suas seções, é pre-
ciso pensar em outras ações efetivas de combate à violência e o 
assédio contra a mulher, tais como: 

1. Incentivo à formação política e sindical voltada para as mulhe-
res; 

2. Criação de pastas de Políticas para as Mulheres em todas as 
seções; 

3. Realização, pelas pastas de Políticas para as Mulheres, de 
estudo de levantamento dos casos de assédio, tipificando-os, 
para nortear o desenvolvimento de trabalhos mais específicos 
de combate a essa problemática; 

4. Implementação de veículos de denúncias e de mecanismos 
de acolhimento às vítimas de assédio; 

5. Estabelecimento, em eventos, plenárias e assembleias, de 
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espaços para divulgação dos dados obtidos pelas pesquisas 
realizadas pelas pastas de Políticas para as Mulheres; 

 Garantia da participação das mulheres nas mesas e deba-
tes não apenas para preencher a cota, mas para participar efeti-
vamente com suas contribuições; 

 Muito se cobra das vítimas para que estas rompam com o 
silêncio e denunciem seus assediadores. Entretanto, que amparo 
as instituições e as centrais sindicais estão dando às mulheres 
para que estas se sintam seguras para falar? O rompimento do 
silêncio não é papel (Servidoras do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Ceará) apenas da vítima, mas também das ins-
tituições, órgãos e sindicatos, os quais devem se posicionar e se 
movimentar neste sentido. 

ASSINAM ESTA TESE:

Amanda Coelho Honório 
Cristiane Gonzaga Oliveira 
Rayça Aparecida Cavalcante Sampaio
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TESE 4 
 

QUATRO TONS DE MACHISMO 

 Esta texto foi originalmente escrito para uma experiência li-
terária no âmbito do Congresso Regimental do SINASEFE do ano 
de 2016,  infelizmente o projeto não foi concretizado, mas, a ideia 
de denunciar formas implícitas e explicitas de machismo a partir 
da linguagem, nos trouxe até aqui. A tese é uma síntese da obser-
vação de nossas próprias experiências pessoais e de outras mui-
tas mulheres, com as quais convivemos durante os caminhos de 
nossas vidas. Estarmos uma sociedade estruturalmente machista 
nos remete cotidianamente a sermos submetidas a estereótipos, 
aqui identificado por nós, como tons de machismo. Ao vivenciar 
esta realidade destacamos o que chamamos de “Quatro Tons 
de Machismo” que iremos explicitar melhor no decorrer do texto.   
 
 
A FILHA

 Sabe quando um homem que: i) você não conhece; ii) não 
conhece você; iii) não sabe de que lugar você fala; iv) não sabe de 
que lugar você vem... ou não! Ele sabe bem quem você é. Encon-
tra-se por qualquer razão em um embate público com você? Já 
esteve em uma situação dessas? Claro, né! Pois bem, sabe quan-
do na ausência de argumentos racionais, ele se sente autorizado 
a ”tentar” colocar você no lugar-que-ele-acha-que-você-deve-es-
tar? Nesse lugar alguns homens assumem um tom paternal (que 
pode ser parcimonioso, agressivo ou irônico dependendo de qual 
irritado ele ficou por você deixa-lo sem argumentos) e dizem: “NÃO 
FILHA... VOCÊ NÃO ENTENDEU!” Como assim, não entendeu?! 
Entendeu sim! É uma tentativa de inferiorizar, humilhar, ofen-
der, violentar as MULHERES QUE DEFENDEM SUAS IDEIAS. 
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É, entre tantos, um modo que o patriarcado encontrou de “ten-
tar” desautorizar a fala feminina seja no público, seja no privado.  
 
A MULHER DO FULANO

 Sabe quando um homem ou mesmo uma mulher (repro-
duzindo o machismo, do qual ela nunca se beneficiará) retira de 
você, com apenas uma frase, o que você levou uma vida inteira 
para construir? Claro, né! Então, você sabe bem que um modo 
nada eventual de atacar a autonomia política; a independência 
intelectual e a ação consciente de mulheres que militam no mo-
vimento social e, em particular, no sindical é tratá-las como: “A 
MULHER DE FULANO...”, “O CASO DE SICRANO...”, “A NAMO-
RADA DE BELTRANO...”. O que está por traz dessas frases? O 
papel e o contrato social implícito de submissão, que “tenta” vin-
cular a mulher, linearmente, à posição... do marido, do amante, do 
namorado, sabe-se lá!. Defender a autonomia das mulheres de 
formular e tomar suas próprias decisões políticas e desacreditá-
-las por suas relações pessoais seja com quem for é algo que fere 
a coerência. É um exercício árduo combater este preconceito ma-
chista e focar no debate político, este se constrói compreendendo 
a autonomia política das pessoas e principalmente das mulhe-
res e não respeitar isso é despolitizar qualquer enfrentamento.” 
(http://blogueirasfeministas.com/2011/07/a-autonomia-politica-
-das-mulheres-so-e-valida-para-as-feministas/). Atrelar o compor-
tamento político das mulheres às suas relações afetivas é uma 
tentativa torpe de inferiorizar, humilhar, ofender, violentar as MU-
LHERES QUE SE ARRISCAM A DEFENDER SUAS IDEIAS. É, 
entre tantos, mais um modo que os homens encontraram de “ten-
tar” desautorizar a fala feminina seja no público, seja no privado. 
 
A DESEQUILIBRADA: A LOUCA

 Sabe quando você sofre “tentativas” constantes de silen-
ciamento com frases do tipo: “VOCÊ ESTÁ EXAGERANDO”, 
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“NÃO VOU FALAR COM VOCÊ, PORQUE VOCÊ É DESEQUI-
LIBRADA”, “VOCÊ É LOUCA”, “VOCÊ SÓ FALA GRITANDO”, 
“TENHA CALMA, VOCÊ É MUITO NERVOSA”, “VOCÊ ESTÁ DE 
TPM”? Claro, né! Então, você já sabe, mas, é sempre bom repe-
tir: Eu, você, ela, nós não somos loucas! O fato é que, quando 
você assume protagonismo na sua vida; quando reclama de uma 
atitude machista; quando diz que há algo de errado no compor-
tamento do seu chefe, colega, companheiro, líder sindical; quan-
do luta pelo lugar que você escolheu para você... O adjetivo que 
mais gruda em você é: Louca. Que forma “sofisticada” de “tentar” 
nos manter “no nosso lugar”, quietinhas, sem reclamar, não é! 
‘Todo mundo tem um histórico emocional, uma carga de senti-
mentos e vivências. E isso deve ser respeitado. Seus sentimentos 
fazem parte de você. Às vezes, reagimos, sim, de forma precipita-
da ou tempestuosa demais, e isso não quer dizer que estejamos 
loucas. (http://www.fridadiria.com/voce-nao-esta-louca-eis-4-ra-
zoes/). Nos chamar de loucas, nada mais é que uma tentativa 
de inferiorizar, humilhar, ofender, violentar as MULHERES QUE 
SE AVENTURAM A DEFENDER SUAS IDEIAS’ É, entre tan-
tos, um modo bem perverso que o machismo encontrou de ten-
tar desautorizar a fala feminina seja no público, seja no privado. 
 
A VADIA

 Sabe quando somos chamadas de “vadias” porque namo-
ramos um colega, ou um companheiro do sindicato, ou do par-
tido, ou de qualquer lugar? Claro, né! Então, PUTA, BISCATE, 
VAGABUNDA, PIRANHA são termos “solenes” usados para cri-
ticar o comportamento sexual das mulheres desde sempre. Uma 
violência verbal contra as mulheres que colabora e legitima a ma-
nutenção de relações restritivas de gênero. Esses termos estão 
sempre associados à sexualidade, e não são unissex. Não ser-
vem para homens, já que um homem pode e deve ser sexual-
mente ativo(http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2012/05/
visao-do-sistema-sobre-mulheres-homens.html). As mulheres ao 
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contrário, desde muito cedo, são submetidas a uma doutrinação 
comportamental sobre a maneira “correta” de usar o corpo – sen-
do que QUEM DEVERIA DECIDIR O QUE É CORRETO PARA 
O CORPO DE UMA MULHER É ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE A 
MULHER. Uma mulher em situação de liderança ou no poder são 
excelentes representações simbólicas das frustações masculinas 
e personagens ótimas para esse tipo de violência: quantas de nós 
não já ouvimos dizer que alguém ouviu de outro alguém que al-
guém estava referindo-se a nós em um círculo de “amigos”, “cole-
gas”, “companheiros de luta” como “AQUELA QUE TODO MUNDO 
JÁ COMEU”. Como assim?! Eles pensam que ofendem mulheres 
ativas politicamente chamando-as de vadias?! Certamente nunca 
ouviram falar na Marcha de las Putas, na Marcha das Vadias, na 
Marcha das Vagabundas, na SlutWalk, na Besharmi Morcha, Mar-
che de Salopes” (http://blogueirasfeministas.com/2011/10/vadias-
-feministas/). Mas, não deixa de ser uma tentativa de inferiorizar, 
humilhar, ofender, violentar as MULHERES QUE SE ATREVEM A 
DEFENDER SUAS IDEIAS. É, entre tantos, um modo obtuso que 
o machismo encontrou para tentar desautorizar a fala feminina 
seja no público, seja no privado.

 
A FILHA, A MULHER DO FULANO, A LOUCA, A VADIA: 
 AUSENTES!

A MULHER LIVRE, INDEPENDENTE, AUTONOMA, FELIZ:  
EM CONSTRUÇÃO!

RECOMENDAÇÕES

 Com essa tese queremos explicitar alguns comportamen-
tos machistas que permeiam nosso cotidiano e que muitas vezes 
não nos damos conta. As ações e verbalizações machistas que 
parecem inofensivas, mas que quebrantam nossa força, nosso 
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lugar e restringem as possibilidades das mulheres não podem 
continuar existindo no nosso Sindicato. 

 Precisamos refletir no âmbito do SINASEFE sobre estraté-
gias que impeçam a reprodução do que chamamos aqui de qua-
tro tons de machismo. Também precisamos criar estratégias de 
fortalecimento para que dentro dos nossos ambientes de trabalho 
e de nosso percurso de luta não deixemos que os homens, que 
fazem o caminho conosco, nos façam acreditar e aceitar o lugar 
de FILHA, MULHER DO FULANO, LOUCA, VADIA qualquer outro 
nome que queiram dar.

A FILHA, A MULHER DO FULANO, A LOUCA, A VADIA: 
 AUSENTES!

A MULHER LIVRE, INDEPENDENTE, AUTONOMA, FELIZ:  
EM CONSTRUÇÃO!

ASSINAM ESTA TESE: 

Paula Costa - IFBA 
Marlene Socorro - IFBA 
Luzia Mota - IFBA 

 
FOOTNOTES:
1  O Projeto de Incentivo à Aprendizagem - PINA visa a ofe-
recer bolsas de aprendizagem aos estudantes do IFBA em com-
provada situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
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“A proletária precisa de direitos políticos, pois exerce a 
mesma função econômica que o proletário masculino na 

sociedade, se sacrifica igualmente para o capital, mantém 
igualmente o Estado, e igualmente sugada e subjugada 
por ele. Ela tem os mesmos interesses e, precisa, para 

sua defesa, das mesmas armas. Suas reivindicações po-
líticas estão profundamente enraizadas no abismo social 
que separa a classe dos explorados da classe dos explo-
radores; não na oposição entre o homem e a mulher, mas 

na oposição entre o capital e o trabalho.” 
 

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente livres.” 

 
Rosa Luxemburgo


