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RESUMO

O objetivo deste trabalho é discutir e dar visibilidade, a resultados de pesquisa sobre as relações sociais de gênero e a
construção das identidades dos/as sindicalizados/as do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial
do Estado de Sergipe (SINTESE). Devido à natureza do objeto, foi adotada a abordagem qualitativa de inspiração
histórico-dialética. A opção metodológica recaiu pelo estudo de caso por meio da consulta a diferentes fontes de
informação: revisão da literatura pertinente; questionários; entrevistas semiestruturadas; observação direta e pesquisa em
sites de sindicatos docentes na internet. Os resultados da pesquisa informam a predominância de homens nos sindicatos
docentes nos cargos diretivos de poder/decisão, particularmente nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Na Região
Sul, as mulheres são maioria comparativamente aos homens. No Nordeste, o número de homens e mulheres nas direções
das entidades é equilibrado.

Palavras-chave: Educação. Poder. Relações de gênero. Sindicatos docentes.

ABSTRACT

The objective of this work is to discuss and give visibility to research results on gender social relations and the construction
of the identities of union members of the Union of Workers in Basic Education of the Official Network of the State of Sergipe
(SINTESE). Due to the nature of the object, the qualitative approach of historical-dialectical inspiration was adopted. The
methodological option relied on the case study through consultation with different sources of information: a review of the
relevant literature; questionnaires; semi-structured interviews; direct observation and research on websites of teachers&39;
unions on the internet. The survey results report the predominance of men in teacher unions in managerial positions of
power / decision, particularly in the North, Southeast and Midwest regions. In the South, women are the majority compared
to men. In the Northeast, the number of men and women in the directions of the entities is balanced.

Keywords: Education. Gender relations. Power. Teaching unions.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es discutir y dar visibilidad, a resultados de investigación sobre las
relaciones sociales de género y la construcción de las identidades de los sindicatos de la Educación
Básica de la Red Oficial del Estado de Sergipe (SINTESE). Debido a la naturaleza del objeto, se
adoptó el enfoque cualitativo de inspiración histórico-dialéctica. La opción metodológica recayó por el
estudio de caso por medio de la consulta a diferentes fuentes de información: revisión de la literatura
pertinente; cuestionarios; entrevistas semiestructuradas; observación directa e investigación en sitios
de sindicatos docentes en Internet. Los resultados de la investigación informan la predominancia de
hombres en los sindicatos docentes en los cargos directivos de poder / decisión, particularmente en
las regiones Norte, Sudeste y Centro-Oeste. En la Región Sur, las mujeres son mayoría en
comparación con los hombres. En el Nordeste, el número de hombres y mujeres en las direcciones de
las entidades es equilibrado.

Palabras-clave: Educación. El poder. Relaciones de género. Sindicatos docentes.

1 INTRODUÇÃO:

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas” como se diz por vezes para falar do que é
normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado
nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em
estado incorporado, nos corpos nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquema de
percepção, de pensamento e de ação (BOURDIER, 2014, p.21).

Aparentemente, as ações corriqueiras de chegar em casa cansada, depois de um longo dia de
trabalho, se dirigir, imediatamente, a pia para lavar os pratos, preparar o jantar, ajudar os/as filhos/as
nas lições de casa, dar banho, colocá-los na cama para dormir e depois fazer o papel de esposa na
cama com o companheiro são atos corriqueiro presentes na grande maioria dos lares no mundo.
Partindo disto, alguém pode dizer que isso é “natural”, faz parte do dia a dia das mulheres, já é uma
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ação que está “automatizada” em suas mentes, faz parte de suas “atribuições” enquanto donas de
casa competentes. Se elas não fizerem quem fará

Algumas dessas cenas da vida diária de muitas mulheres são retratadas pelas personagens Maud
Watts e Violet New, protagonistas do filme britânico, As sufragistas, lançado em outubro de 2015.
Este filme se passa no início do século passado e mostra a luta das mulheres pelo direito ao voto.
Nesse momento histórico, as mulheres não tinham nenhum direito, pois não podia dispor de seus
bens e gerir seu próprio dinheiro, quando os possuía, nem mesmo a guarda dos filhos tinham direito,
no caso de separação. Este caso foi retratado pela personagem Maud Watts que depois de ser presa
duas vezes, por causa de seu envolvimento com o movimento feminista, foi expulsa de casa pelo
marido Sonny Watts. Antes deste fato e do seu envolvimento com movimento sufragista, Maud era
uma esposa dedicada que estava conformada e acomodada a uma vida sem muitos
questionamentos, pois acreditava que todo o seu quotidiano era algo natural. Era natural aceitar as
péssimas condições de trabalho, ser submissa ao marido e dar todo o salário recebido para que ele o
administrasse, acreditar que ela deve ser grata ao patrão que a explorou sexualmente na
adolescência e continua a explorar outras de suas colegas, sentir-se inferior e não ter sonhos.

Entretanto, tudo isso mudou após Maud presenciar um ato do movimento sufragista nas ruas de
Londres. Parece que uma centelha se acendeu diante dela, movida pela curiosidade e incomodada
com a opressão em que vivia ela ingressa no movimento levada por sua colega de trabalho Violent
Miller. Esta personagem vive miseravelmente com seu alcoólatra e violento marido e,
constantemente, enfrenta o drama ‘da fêmea presa a sua espécie’, em razão das sucessivas
gestações sem ter como preveni-las.

No decorrer do filme, Maud e suas companheiras empreenderam incessantes tentativas pacificas de
fazerem-se ouvir para mudar a realidade em que viviam em busca da igualdade de direitos através do
voto. Entretanto, seus argumentos foram ignorados, só foram ouvidas a partir do momento que
Emmeline Pankhurst, líder do movimento Sufragista, apelou por uma campanha nacional de
desobediência civil, onde as mulheres fizeram uma sucessão de ações violentas, como por exemplo:
pequenas explosões as caixas dos correios das residências, quebraram vidros e janelas de lojas
comerciais, incendiaram a casa de campo de um senador e por último, o que deu mais visibilidade ao
movimento foi o ato suicida de Alice Haughton que com o intuito de chamar atenção para o
movimento, invadiu a pista de corrida de cavalos, onde estava presente o rei da Inglaterra e toda a
mídia internacional.

Apesar de tratar-se de uma obra de ficção, baseada em fatos reais, esse filme leva a reflexão o sobre
o protagonismo das mulheres ao longo da História. Felizmente histórias como essa só podem sem
contadas porque feministas acadêmicas nos últimos anos, passaram a questionar a tendência
androcêntrica da produção do conhecimento, pois não se conformaram com as ausências,
invisibilidades e sub-representações da figura feminina nas ciências, com destaque ao movimento
feminista da década de 1960 que impulsionou os estudos de gênero.

Esses movimentos feministas além de questionarem a invisibilidade da mulher na produção do
conhecimento também questionaram as opressões vividas e reivindicaram a igualdade de direitos
entre os sexos, o acesso da mulher a educação, a melhores postes de trabalho e renda, entre outros.

Nesta linha de reflexão, este artigo aborda parte de resultados de pesquisa produto da dissertação de
Mestrado realizada no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal
de Sergipe (2017) com o titulo: Lentes de gênero sobre o sindicato dos trabalhadores em Educação
Básica do Estado de Sergipe (SINTESE) com o objetivo de analisar, dar visibilidade às relações de
gênero e a construção das identidades das/os sindicalizadas/os do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (SINTESE), destacando avanços na
democratização das relações sociais.
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É importante destacar que embora a preocupação desta pesquisa recaísse sobre as experiências
desenvolvidas entre o feminino e o masculino, procurou-se privilegiar o discurso sobre o feminino,
sem deixar de recorrer, quando necessário, ao discurso sobre o masculino, para entender como as
mulheres vivenciam no cotidiano as relações sociais de gênero. Considerou-se que o Gênero dá
conta da diversidade da condição/experiência feminina em sociedades distintas, no tempo e espaço,
possibilita pensar as relações entre os sexos no plano das relações sociais de gênero (entre mulheres
e homens, bem como entre mulheres e mulheres e entre homens e homens). Neste sentido, é
oportuno resgatar Sardenberg (1998) ao advertir que o conceito de gênero não substitui a categoria
mulher, tampouco torna irrelevante pesquisas/reflexões sobre mulheres enquanto um grupo social
discriminado. Ao contrário, permite que se pense essa categoria como uma construção social
historicamente específica e como é legitimada a situação de discriminação, exploração e
subordinação das mulheres.

Na década de 1970, no Brasil, houve um aumento significativo da participação das mulheres no
mercado de trabalho, fato que pode ser observado em Souza-Lobo (2011) e Rodrigues (2002). Esse
maior acesso das mulheres no mercado de trabalho atrelado as péssimas condições de trabalho e
renda da classe trabalhadora levou muitas mulheres a filiação nos sindicados. Segundo Giddens
(2005) e Posthuma (1998), o trabalho feminino é marcado por vários tipos de exclusões: segregação
horizontal, segregação vertical, baixos salários, acesso restrito a créditos e baixa mobilidade
ocupacional. Neves (2000, p.174-175) afirma que se detecta no mercado de trabalho a segmentação
por gênero com a concentração feminina em determinados guetos ocupacionais, postos de trabalho
instáveis e de piores remunerações, precários e que exigem baixa qualificação e apresentam tarefas
repetitivas e monótonas.

Além disso, Souza-Lobo (2011) aponta que:

Outro fator que teve influência sobre a sindicalização das trabalhadoras foi o surgimento, em meados
da década de 1970, de um movimento social de mulheres. Para nós, o termo “movimento social de
mulheres” cobre um enorme leque de movimento sociais, desde os primeiros grupos de mulheres
organizadas com base em reinvindicações democráticas, como o “movimento das mulheres pela
anistia” passando por lutas pela melhoria nas condições de vida como o “movimento contra a carestia
de vida”, o movimento de lutas pela obtenção de berçários e de creches, os grupos de mães, os
movimentos de bairros que se desenvolvem nas periferias das grandes cidades e os grupos de
mulheres organizados nas CEBs (Comunidades de base implantadas pela igreja Católica), até os
grupos que, a partir de 1975, colocaram o problema da igualdade de direitos entre homens e mulheres
(Grupo Nós-mulheres, o Centro da Mulher Brasileira, SOS Mulheres etc.) e dos quais alguns evoluíram
para a tomada de posições feministas (SOUZA-LOBO, 2011, p.38).

Souza-Lobo (2011), mostra que os sindicatos atrelados ao setor industrial tiveram um aumento de
mais de 175% no número de filiações das mulheres. Rodrigues (2002, p.108), mostra que o
sindicalismo do setor público, foi responsável pelo aumento, nos sindicatos, da proporção de pessoas
do sexo feminino e elevação dos níveis de escolaridade do movimento sindical, além de aumentar as
taxas globais de sindicalização e projetar os sindicatos na política nacional.

O sindicalismo docente possui especificidades próprias, além de agregar em sua base de filiados/as
um número maior de trabalhadoras na Educação Básica, como comprova os dados estatísticos do
INEP, através do Censo Escolar, e de dados encontrados no site do Movimento Todos pela
Educação. Não obstante, ser maioria na base dos sindicatos docentes não garante as mulheres maior
participação nas diretorias dessas instituições em cargos de destaque como presidente, por exemplo.

2 DADOS ESTATÍSTICOS DOS SINDICATOS DOCENTES NO BRASIL: PARTICIPAÇÃO POR
SEXO

No Brasil existem inúmeros sindicatos ligados à Educação: sindicatos da educação básica, sindicatos
da educação superior, sindicatos de ensino tecnológico, sindicatos de professores/as e sindicatos de
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servidores/as, sindicatos de professores/as das redes estaduais, redes municipais e rede federal.
Entretanto, a presente pesquisa limitou-se a mapear as entidades ligadas aos/às professores/as da
Educação Básica, em busca de conhecer o número de sindicatos docentes existentes no Brasil, o
número de filiados/as e a participação por sexo nas diretorias dessas entidades. Para isto, realizou-se
uma pesquisa junto ao Ministério do Trabalho, ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE), ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), à Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino Privado (CONTEE), ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
ao Observatório de Gênero e à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

No primeiro momento, realizou-se a pesquisa nos sites dessas instituições, entretanto, não houve
sucesso, uma vez que eles não possuem todos esses dados. Em um segundo momento, solicitou-se
dessas instituições, formalmente, os dados por e-mail com identificação da pesquisadora e exposição
dos objetivos da pesquisa, contudo, mais uma vez, não houve sucesso. As instituições responderam
que não possuíam as informações solicitadas. Isso foi uma surpresa, uma vez que, no caso do
Ministério do Trabalho, ele é um órgão do Governo Federal que tem como uma de suas finalidades
registrar e fiscalizar os sindicatos no Brasil. Nem mesmo a CUT, CNTE e CONTEE, que recebem a
contribuição dos sindicatos filiados conforme o número de filiados, dizem não ter essas informações.
O IBGE respondeu por telefone que não dispõe desses dados, porque faz a pesquisa por amostra em
domicílios. Entretanto, em parceria com o Ministério do Trabalho Emprego (MTE), o IBGE realizou
uma pesquisa em 2002 com dados de 2001 sobre Sindicatos: os indicadores sociais. Esse estudo não
menciona os sindicatos docentes como categoria de análise, estes são mencionados como
pertencentes aos sindicatos dos servidores públicos. A equipe do Observatório de Gênero respondeu
dizendo que não possui os dados solicitados e que só dispõe de dados referentes a sindicatos no
geral.

Foi realizada uma listagem com os endereços dos sites da internet dos sindicatos de professores da
educação básica por estado da federação. Com base em dados do site da CNTE e CONTEE foram
adicionadas à pesquisa as relações de nomes dos sindicatos filiados às confederações sindicais, com
dados desagregados por sexo nas direções desses sindicatos. Como as páginas não tinham os dados
sobre o número de filiados por sexo resolveu-se contatá-los por e-mail, no entanto, apenas três
sindicatos responderam: O Sindicato Intermunicipal dos Professores no Estado de Santa Catarina
(SINPROSC), o Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPROSP), e o Sindicato dos Profissionais
do Ensino do Município de Aracaju (SINDIPEMA).

Ao todo foram consultados 138 sites de sindicatos na internet e dois sites das Confederações[i] que
aglutinam essas entidades. No site da CNTE foram encontrados 50 sindicatos filiados, já no site da
CONTEE foram localizados 88 sindicatos e dez Federações[ii]. Após uma pesquisa minuciosa nos
sites, percebeu-se que das 138 instituições estudadas nem todas são sindicatos docentes, algumas
representam outros trabalhadores da educação, além disso, boa parte delas não tem sites, e quando
tem estão fora do ar ou não possuem informações sobre os dirigentes. Diante disso, a amostra contou
com 80 sindicatos docentes espalhados pelas cinco regiões brasileiras. Conforme mostra a tabela
abaixo sobre os sindicatos docentes por região no Brasil:

Tabela 01- Número de sindicatos docentes por região do Brasil e por sexo das/os dirigentes

Região do Brasil

Sindicatos docentes x dirigentes por
sexo Total

F M
Nº % Nº % Nº %

Norte 02 2,5% 06 7,5% 08 10%
Nordeste 12 15,0% 12 15,0% 24 30%
Centro-oeste 03 3,8% 05 6,2% 08 10%
Sudeste 06 7,5% 18 22,5% 24 30%
Sul 09 11,3% 07 8,7% 16 20%
Total Geral 32 40,1% 48 59,9% 80 100%
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Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações coletadas nos sites dos sindicatos analisados de março a setembro
de 2016.

A Tabela 01 apresenta os sindicatos docentes, segundo sexos dos/as dirigentes sindicais por região.
De acordo com as informações coletadas nos sites dos sindicatos, nas regiões Norte, Sudeste e
Centro-Oeste há o predomínio do sexo masculino na composição das direções executivas dos
sindicatos docentes. Já na Região Sul, as mulheres são maioria em relação aos homens, dos 16
sindicatos localizados na Região Sul, nove têm mais mulheres nas direções executivas. Na Região
Nordeste, o número de homens e mulheres nas direções das entidades está equilibrado.

Quanto a distribuição dos cargos de presidenta[iii]/e, vice-presidente/a ou coordenadores/as gerais
dos sindicatos por região do país; de acordo com a coleta de dados, ficou comprovado que, em todas
as regiões do Brasil, o número de pessoas do sexo masculino ocupando sozinhos o cargo de
presidente ou coordenador geral é maior em relação ao número de mulheres, isto é, os sindicatos
com maior número de homens nos cargos de presidente, vice-presidente ou coordenador geral
totalizam 52,5%, enquanto os sindicatos que possuem mulheres nesses cargos somam apenas
12,5%. Portanto, o sexo masculino é maioria nas presidências dos sindicatos. Apesar de os homens
predominarem nos cargos de presidente em todas as regiões do país, em quatro delas existem
mulheres ocupando esse cargo. Contudo, na Região Norte não foi encontrada nenhuma mulher
ocupando-o sozinha. A presença feminina na presidência de sindicatos na Região Norte só existe
quando ela compartilha a presidência com um homem, geralmente ele como presidente e ela como
vice-presidenta. Essa composição representa no Brasil 22,5% dos casos e na Região Norte ela soma
somente 1,3% do total.

A pesquisa revelou, ainda, que alguns sindicatos optaram por não eleger uma pessoa para o cargo de
presidenta/e ou coordenador/a geral; nessas instituições, o poder é dividido por um conselho gestor
geralmente composto por três ou mais pessoas, nesses casos percebeu-se, também, a
predominância masculina. Outro fato que chama a atenção é que na Região Nordeste o número de
mulheres ocupando sozinhas a presidência ou a coordenação geral de sindicatos é a maior do país,
elas representam 6,2% do total geral. Ademais, na Região, o compartilhamento do cargo entre os
sexos tem o maior índice do país. Ou seja, na Região Nordeste 8,7% dos cargos relativos às
presidências dos sindicatos docentes são compartilhadas por homens e mulheres. Sendo digna de
nota que no ano de 2002 a Região Nordeste já chamava a atenção nos resultados do IBGE, pois, em
23% dos sindicatos, de diversos ramos, existentes no Brasil as mulheres representavam mais de 60%
dos associados. Isto demonstra uma excepcionalidade na Região Nordeste que precisa ser mais
investigada.

A presença masculina é majoritária nas diretorias executivas dos sindicatos, nos cargos de
presidente, coordenador geral e nas confederações das/es trabalhadoras/es docentes das entidades
CNTE e CONTEE. Na CNTE o sexo masculino representa 52,8% do total de dirigentes, enquanto as
mulheres 47,2%. Já na CONTEE os percentuais são mais gritantes: o sexo masculino representa
74,7% do total de dirigentes, enquanto o sexo feminino representa apenas 25,3%. Entre 1983 a 2017,
85,7% dos ocupantes do cargo de presidente/a foram pessoas do sexo masculino, e as mulheres só
exerceram a presidência da CNTE entre os anos de 2002 a 2008 por dois mandatos consecutivos de
uma mesma mulher. Portanto, apesar de as mulheres serem maioria entre docentes no Brasil, ainda
representam uma parcela menor nas tomadas de decisões das confederações. Nesse sentido, apesar
das lutas do movimento feminista, ainda há um longo caminho a percorrer para conscientizar as
mulheres sobre a importância do empoderamento feminino, particularmente na dimensão politica, no
sentido de que possam ocupar postos de poder, assumindo cada vez mais, os espaços de
participação nas diferentes esferas da sociedade.

Contudo, pode-se depreender que na CNTE, apesar de o número de pessoas do sexo masculino ser
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maior em relação ao do sexo feminino na ocupação das diretorias, percebe-se que esse percentual
está mais equilibrado que o percentual da CONTEE, isto talvez esteja associado ao fato de que a
primeira representa os sindicatos docentes do setor público municipal e estadual, em que, na maioria
das vezes, uma parte dos/as dirigentes sindicais têm direito à redução da carga horária de trabalho
para atuar nessas entidades. Já a CONTEE representa os sindicatos docentes das redes particulares
de ensino, na qual a participação no movimento sindical é mais difícil, uma vez que, na maioria das
vezes, não há liberação do/a trabalhador/a, por parte dos patrões, para atuarem nas entidades
representativas, e isto pode ser um dos motivos que inviabiliza a participação feminina, pois além de
trabalhar em duas ou mais escolas, grande parte dessas mulheres assumem sozinhas, em suas
casas, o trabalho reprodutivo, não sobrando tempo, portanto, para a militância.

Os dados obtidos nos sites dos sindicatos revelam que, em muitas entidades, o número de mulheres
na composição das diretorias só supera o número de homens porque se contou o número de
suplentes, sem este fato, haveria um percentual maior ainda de homens. Outro fato que merece
destaque é que no Brasil os cargos ocupados nas diretorias dos sindicatos e das confederações
analisadas possuem, na maioria das vezes, um sexo específico. Por exemplo, os departamentos
ligados às questões de gênero, políticas sociais e étnico-raciais estão associados à presença
feminina, já os departamentos jurídicos, financeiros e intersindicais estão mais associados à presença
masculina. Isso demonstra o quanto essas entidades reproduzem as construções sociais que tendem
a demarcar o lugar da mulher e do homem na sociedade sempre baseadas em atributos de gênero.

Apesar das conquistas alcançadas pelas mulheres nos sindicatos, estas ainda são minoria nos cargos
de direção dos sindicatos e, muitas vezes, quando conseguem chegar à direção, o que lhes sobram
são cargos de pouco poder, visibilidade e raramente têm voz. Isso porque se vivenciam, ainda,
espectros do patriarcalismo que insiste em aprisionar a mulher em velhas concepções machistas.
Exemplo disso são as concepções que ainda existem na sociedade, de que sindicato é um lugar para
homens, ou de que a mulher não dá para ser dirigente de sindicato porque não tem prática no jogo do
poder.

2.1 SINDICALISMO DOCENTE EM SERGIPE

Sergipe é o menor Estado do Brasil, ele possui 75 municípios espalhados por uma área de
21.918.354 km², segundo dados do IBGE 2010, sua população é de 2.068.017 pessoas, destas
1.005.041 são do sexo masculino e 1.062.976 são do sexo feminino. Ainda segundo dados do IBGE,
publicados em 2015, em parceria com dados do Censo 2015, publicados pelo INEP, na categoria
“Estados brasileiros”, o Estado de Sergipe possui 26.735 professores atuando na educação básica.
Desse total, 7.198 docentes atuam na Rede Pública Estadual, 11.605 nas redes públicas municipais,
376 na Rede Pública Federal e 6.556 na Rede Privada de Ensino.

Em Sergipe, cinco sindicatos representam os docentes na educação básica: o SINTESE,
SINDIPEMA, SINPRO/SE, a ADUFS[iv] (Seção Sindical dos Andes Sindicato Nacional) e o
SINASEFE (Seção do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e
Tecnológica). Destes, somente se obtiveram os dados solicitados (número de professores/as
filiados/as por sexo, número de dirigentes integrantes das direções executivas por sexo), do SINTESE
e do SINDIPEMA. Em Sergipe encontram-se 27.897 professoras/es da educação básica pública das
redes estadual e municipais filiadas/os a entidades sindicais docentes, representando 85% do sexo
feminino e 15% do sexo masculino. O SINDIPEMA representa as/os professoras/es do município de
Aracaju e o SINTESE representa as/os professoras/es da Rede Pública Estadual e de 74 redes
públicas municipais de ensino.

De acordo com a pesquisa, considerando esses dois sindicatos, o sexo feminino representa 77,6% do
total de dirigentes nas entidades em Sergipe, enquanto o sexo masculino representa apenas 22,4%
do total geral. Se comparado com a média nacional, que é de 40,1%, e com a média da Região
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Nordeste, 15,0%, o Estado de Sergipe está acima de ambas, já que apresenta percentuais maiores
de participação das mulheres nos sindicatos docentes.

Frise-se, entretanto, a maior participação do sexo feminino nas direções de sindicatos encontradas no
Estado de Sergipe não é uma regra em outros estados ou outras regiões do Brasil, nas quais o
predomínio masculino na direção de sindicatos é evidente. Conforme Cruz (2005, p.48) as
construções sociais se cristalizam em torno das diferenças biológicas e variam no decorrer da história
promovendo a divisão sexual do poder na sociedade. Portanto, a construção da identidade é um
fenômeno social, estruturando-se em um contínuo processo de identificação estabelecido através da
rede de relações sociais, construídas nas diferentes esferas do cotidiano.

3 RELAÇÕES DE GÊNERO E A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO SINTESE

As relações de gênero são o produto das interações sociais, das ações e do comportamento cotidiano
dos sujeitos na sociedade. Quando se fala das relações de Gênero, fala-se de poder, pois essas
relações são constituídas e reproduzidas em conformidade com as relações de poder, ele incide
diretamente nessas relações como a autoridade, a lei, a violência e a ideologia nas instituições, no
Estado, na vida militar e doméstica. De acordo com as palavras de Marx Weber (2002, p.43), o poder
significa “[...] a probabilidade de impor a própria vontade, dentro de uma relação social, ainda contra
toda resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade”.

Na medida em que as relações existentes entre masculino e feminino são relações desiguais,
assimétricas, mantém a mulher subjugada ao homem e ao domínio patriarcal. Esse poder simbólico,
segundo Bourdieu (2014), constrói a realidade tornando possível o consensus acerca do sentido do
mundo social que contribui para a reprodução da ordem social. O domínio patriarcal está presente na
sociedade de várias formas tanto na esfera privada como na pública. Sua atuação, na maioria das
vezes, não é explicita, quase sempre atua na forma de violência simbólica procurando fazer crer que
a opressão é algo natural própria do sexo.

O interesse da mulher em participar do sindicato é historicamente marcado pelas relações de gênero
e poder, simbolizado pelas dificuldades, discriminações, impedimentos, exclusões e invisibilidades. A
este respeito, Souza-Lobo (2011); Delgado (1998); Safiotti (2013); Castro (1995), entre outras,
mostram que até hoje as mulheres sofrem impedimentos impostos pela sociedade para adentrar e
atuar no movimento sindical. Essas barreiras construídas de dentro e de fora dos sindicatos, são
resultantes de processos de socialização fortalecedores do dualismo/binarismo, estereótipos de
papéis vinculados a ideologia da masculinidade e da feminilidade, com vinculo em valores patriarcais
expandidos no capitalismo e toda a sociedade.

As entrevistas[v] realizadas com as/os dirigentes do SINTESE confirmaram que a participação da
mulher na entidade é cercada de muitas barreiras invisíveis denominadas de ‘teto de cristal”. Para o
entrevistado Paulo (35 anos), muitas mulheres gostariam de entrar para a luta sindical participar de
comissões sindicais, entretanto alguns maridos as proíbem, por entender que o papel da mulher é no
âmbito da esfera privada da família, com os cuidados da casa, dos filhos e do trabalho. Os maridos
revelam a dominação masculina, sentem-se donos das mentes e dos corpos de suas parceiras.
Nesse sentido, o típico contrato sexual exposto por Pateman (1993), conforma que a subordinação
feminina está centrada no poder que os homens exercem sobre as mulheres na esfera privada. Além
disso, existe a ideia, ainda muito presente no imaginário social, que os sindicatos são espaços
masculinos e não são lugares para as mulheres.

As mulheres... muitas gostariam de estar na luta. [...] Mas, aí o marido diz: não. “Você participando indo
para os atos já está bom demais! E você cuida do seu trabalho e da sua família”. [...] Um outro fato, é
que muitos homens se sentem enciumados e brigam com as mulheres, criam diversos problemas para
que as mulheres não participem da luta sindical, porque eles dizem que acabam se expondo demais,
ela acaba expondo ele demais e que briga de sindicato não é briga para a mulher. E eu não sei onde
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ele viu isso e onde é que tem lugar para mulher e lugar para homem. Eu sei que tem lugares sociais e
que todos podem participar dos lugares sociais e das atividades as quais o mundo pode proporcionar
pra gente e a vida sindical é uma das. Então, muitas mulheres sofrem impedimentos, elas têm sua vida
perturbada por muitos dos seus companheiros ou maridos, porque acha que sindicato não é lugar para
ela, porque ela fica se expondo vai para o sindicato pra arrumar um outro namorado ou coisas desta
natureza. (Dirigente Paulo, 35 anos).

O entrevistado Paulo (35 anos) argumentou que não há lugar específico para homens e mulheres e
que o espaço sindical é um deles. Ele faz questão de afirmar que os conceitos relatados acima são
oriundos do machismo que permeia a sociedade.

Nessa dinâmica nem sempre a submissão é conformada, observando-se exemplos de resistência.
Diferentemente do entrevistado Paulo (35 anos), a entrevistada Clarice (62 anos) trouxe o exemplo de
mulheres de enfrentamento de padrões patriarcais, começando a luta sindical na cidade de Itabaiana.
Inclusive, neste contexto, as mulheres tiverem que enfrentar pressões políticas exercidas pelo
prefeito, à época, que tentou impedir a formação e a atuação sindical no município, passando a
persegui-las no trabalho, exercendo pressão junto aos pais das sindicalistas, passando a ameaçá-las
fisicamente se não se desfiliassem do sindicato.

A luta foi uma necessidade das professoras de se organizarem, todo movimento começou por Itabaiana
pra depois chegar para os outros municípios foi a partir de um grupo pequeno de mulheres. [...] ali a
formação foi muito difícil, [...] ela era muito perseguida, inclusive, ameaçada de morte, mas ela não
desistiu. [...] os políticos também tinham uma influência na família, aí quando o professor se filiava e o
prefeito sabia perseguia através da direção da escola, mas mesmo assim mantinha o filho, porque
todos tinham compromisso com o horário de trabalho, mas o pai era chamado pelo prefeito. [...] teve pai
que ameaçou bater na filha e ela teve que rasgar a ficha pra não apanhar. [...] Guerreiras! E elas
enfrentaram os maridos, enfrentaram pai todo mundo, inclusive, o gestor. Foi muita coragem ali! Pra
chegar onde eles chegaram hoje. Hoje, todos respeitam os professores, sai prefeito entra prefeito e
mudou completamente o magistério não só Itabaiana como toda a região. (Clarice, 62 anos).

Mesmo com toda a pressão sofrida, as sindicalistas da cidade de Itabaiana (Sergipe) conseguiram
vencer as adversidades e hoje, numericamente, a Subsede[vi] Agreste é uma das maiores do Estado
de Sergipe. Além disso, ela e a Subsede Vale do Cotinguiba são as subsedes com maior número de
mulheres exercendo cargos de coordenadoras (83,3%). Isso mostra que apesar dos preconceitos
patriarcais e da opressão sofridos tanto na política como na família, as mulheres sindicalistas de
Itabaiana tomaram consciência da situação de proletarização do trabalho docente e da subalternidade
da mulher na sociedade, bem como da necessidade de se estabelecerem iniciativas políticas para
transformar essa situação de identidades dominadas em identidades empoderadas.

Diferentemente dos homens, em um lar construído a partir dos valores patriarcais, cabem as mulheres
as responsabilidades domésticas dos cuidados relativos à casa, filhos e ao marido. A necessidade de
articular papéis familiares e profissionais limita a disponibilidade das mulheres tanto para o trabalho
como para a atuação nas entidades de classe. Partindo desse pressuposto, a informante Inês relata
ter dificuldades para atuar no sindicato e conciliar o cuidado com o filho de três anos; segundo ela,
nos finais de semana sempre que tem atividades da entidade precisa levar o filho com ela, e por não
ter um lugar apropriado para ele ficar, ele acaba ficando no mesmo espaço da reunião. Além disso,
quando ela precisa viajar a serviço do sindicato não pode levá-lo, porque o sindicato não permite, ou
ela deixa o filho com alguém e vai ou não vai para cuidar do filho.

Eu quando quero levar meu filho para uma reunião, ele fica dentro do auditório e muitas vezes
impaciente, porque uma criança de três anos, lógico que não vai ficar sentada o tempo todo. Se eu
quiser ir, geralmente no fim de semana não tem quem fique com meu filho e não é justo a pessoa que
fica na semana ficar, lógico. Eu levo. E ele fica lá. Por exemplo, eu já vi alguns sindicatos aqui, o
SINTUFS, por exemplo, se a mãe viaja ela tem direito de levar o filho. O SINTESE não. Eu não posso
levar o meu filho. Ou eu deixo, ou eu não vou. Só tem essas opções (Dirigente Inês, 45 anos).
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Assim como a informante Inês, (83,3%) da totalidade das informantes do sexo feminino afirmaram que
a maior dificuldade em conciliar o trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo e as atividades no
sindicato estão centradas nos cuidados com os/as filhos/as pequenos/as. Além disso, em seus
depoimentos a maioria não atribui essa função ao homem e sim à mulher. Quando precisam
compartilhar essa função é sempre com alguém da família do sexo feminino como uma avó ou uma
tia, por exemplo. Saffioti (1987, p.08) enfatiza que a sociedade só permite a mulher delegar essa
função a outra pessoa da família ou a outrem expressamente assalariado para este fim, quando
precisa ganhar seu próprio sustento e o dos/as filhos/as, ou ainda complementar o salário do marido,
já que cuidar dos/as filhos/as é, aos olhos da sociedade, a missão materna da mulher.

A questão de cuidar dos filhos tinha que ser da mãe. Ao contrário de outras famílias que as crianças
têm medo do pai, lá em casa isso era mais da mãe do que do pai. Eu sempre tive uma criação que eu
acho que tem que ter limites, sem violência, mas tem que ter rotina e limite (Vanda, 60 anos).

Eu acordava cedo, meus filhos iam pra escola de manhã eu ia trabalhar de manhã. Quando eu chegava
eles tavam na casa da avó, aí eles almoçavam na casa da avó, eu trazia eles pra casa. Aí eu deixava,
às vezes, almoço pronto também, eu sempre gostei disso. Eu pegava eles e a gente almoçava e
quando eu ia estudar eu deixava eles na casa da avó e quando eu chegava eu ia pegar eles, eles
sempre dormiam comigo (Clarice, 62 anos).

A entrevistada Inês (45 anos), mãe de três filhos homens entre 03 e 21 anos de idade revela que se
sente culpada em alguns momentos por não conseguir conciliar algumas atividades nos cuidados com
seus filhos. Isso demonstra que a divisão dos papéis sociais está tão naturalizada nas mentes dos
sujeitos que a mulher vê a maternidade como elemento definidor da condição de feminilidade e como
missão divina que só cabe a ela. Saffioti (1987, p.09) ressalta que a sociedade investe muito na
naturalização desse processo. Fazendo crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre
de sua capacidade de ser mãe. De acordo com este pensamento, é natural que a mulher se dedique
aos afazeres domésticos, aí compreendida a socialização dos filhos, como é natural sua capacidade
de conceber e dar a luz. A mãe perfeita seria aquela que abre mão de tudo e que coloca os filhos em
primeiro lugar, quando a mulher não consegue atingir esse ideal de maternidade e não dá conta do
trabalho reprodutivo ela se sente menos mulher, pela metade e culpada.

E às vezes eu mim (sic) sinto culpada, porque deveria estar fazendo mais e não faço. E às vezes fica
difícil conciliar minha vida particular, eu acho que eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que
me cuidar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e fica difícil. Fica difícil, porque é como eu disse
a você a gente também tem uma mente machista, eu acho que eu tenho que cumprir certas coisas
dentro de casa que às vezes não dá para cumprir. Me sinto culpada, não vou dizer que não. Às vezes
de não ir pegar meu filho na escola, me sinto culpada, às vezes, porque não posso ir pegar meu filho na
escola. Eu levo, coloquei ele no horário da manhã para que eu possa levar, para que eu possa fazer o
lanche, fazer esta parte de mãe mesmo. Porque se deixar para ele estudar de tarde eu não vou poder
fazer nada disso, não dá tempo (Inês, 45 anos).

É importante ressaltar que, para naturalizar esse processo, a sociedade cria verdades a respeito da maternidade
idealizada, artificial e até inatingível que legitima a opressão e a submissão das mulheres. Conforme Foucault (2015 e
1996), são verdades desse tipo que organizam o mundo criando as desigualdades de sexo, classe, cor, etnia, geração, as
quais oprimem e aprisionam todos os sujeitos na sociedade. Além disso, propiciam a oportunidade, para que a vontade de
quem detém o poder seja imposta de forma simbólica sem que seja percebido o que está por trás de tudo.

Diferentemente das/os outras/os entrevistadas/os, a entrevistada Vanda não reconhece as dificuldades referentes às
relações patriarcais enfrentadas pelas dirigentes para atuar na entidade. Ela deixa claro que há igualdade de oportunidades
para atuação de homens e mulheres, já que há igualdade na disponibilização de transporte e alimentação para as/os
diretoras/es que estão em atividades dentro e fora do sindicato e creche nos momentos de formação: (congressos e
conferências) como facilitadores para a participação nas atividades da entidade.

[...] a mulher só pode estar nos espaços de poder se a ela for dado as condições para isso. Uma das
condições é a creche. Então todos os nossos espaços de congressos de conferências, todos os nossos
espaços grandes que a gente sabe que a mulher vai e, às vezes, ela não vai porque ela não tem onde
deixar a criança e agente oferece oportunidades. Então as mulheres vão percebendo isso, o sindicato é
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um lugar se eu vou para um congresso, se eu vou para uma conferência eu tenho um espaço, que é o
Espaço Recriar. É o espaço que a criança fica. Isso já vai dar para ela uma apercepção do que é o
sindicato. O facilitador que tem para a mulher tem para o homem. Então, tanto para o homem como
para mulher ele tem uma facilidade de deslocamento. Se a mulher tá trabalhando e ela tem um tempo
no sindicato e uma hora da tarde ela tem que estar na escola, ela tem alimentação garantida. É um
ponto que garante, ela não vai para casa fazer comida. [...] temos uma estrutura física que facilita a luta,
temos uma compreensão que para luta é tudo e que a gente precisa facilitar a vida do militante, a vida
do dirigente com alimentação, com o transporte, com a creche nos momentos mais cruciais que é duas
três vezes por ano, mais isso é um facilitador (Dirigente Vanda, 60 anos).

Contudo, a partir do cruzamento da fala da dirigente Inês com a fala da professora Vanda percebe-se
uma contradição, enquanto a primeira reclama de não ter onde e com quem deixar o filho para
participar das reuniões nos fins de semana, a segunda vê a creche, que só acontece uma vez por
ano, como um espaço que facilita a participação das mulheres na entidade. Segundo informações
das/os próprias/os dirigentes, e pelas observações realizadas no Congresso Estadual do SINTESE de
2015 e na Conferência Estadual, em 2016, a creche à qual a dirigente Vanda se referiu só acontece
nos dias de congressos e conferências. Nesse sentido, apesar da creche ser ofertada a todas/os
filiadas/os, sua existência foi pensada para facilitar a participação das mulheres da base, e não das
dirigentes nos espaços de formação da entidade. Se a preocupação fosse realmente com a
participação das/os dirigentes nas atividades sindicais como reuniões, encontros, atos, assembleias e
audiências com gestores municipais e estadual haveria no sindicato um espaço permanente para as
mães que não tivessem com quem deixar suas/seus filhas/os quando tivessem que desenvolver
tarefas dos sindicatos. Outra questão que chamou a atenção é o fato das mulheres não poderem
levar filhas/os pequenas/os em viagens a serviço do sindicato. Isto permite a reflexão de até que
ponto o sindicato realmente incentiva a participação feminina, ou se ele reconhece as especificidades
e os papéis desempenhados pela mulher na sociedade.

Os dados revelam que as atividades sindicais não foram pensadas para a participação feminina. É
como se para participar da entidade, na condição de dirigentes, as mulheres tivessem que assumir
uma identidade de gênero masculina, uma vez que os homens, quando precisam participar das
atividades sindicais, não necessitam se preocupar com quem e onde vão deixar as/os filhas/os e
quanto tempo vai durar a atividade, porque precisam voltar para casa para desenvolver o trabalho
reprodutivo.

Não se pode esquecer que, para dar condições iguais nas oportunidades de atuação das/os
dirigentes, é preciso levar em consideração que “[...] a igualdade é um princípio absoluto e uma
prática historicamente contingente. Não é a ausência ou a eliminação da diferença, mas sim o
reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração.” (SCOTT, 2005,
p.15).

Em outras palavras, para dar oportunidades iguais na atuação das/os dirigentes, é preciso levar em
consideração as diferenças que as/os constitui e, a começar daí, implantar ações voltadas para a
correção das assimetrias de gênero acionando programas de treinamento para homens e mulheres
no plano de gênero, e promovendo mudanças nas práticas correntes da vida sindical, que perpassam,
por exemplo, por “[...] questionar horários, calendário das atividades, a distribuição das tarefas, o
porquê de não poder levar filhas/os pequenas/os para atividades fora da região em que reside, as
formas de tratamento entre os companheiros e as relações homem/mulher em diferentes espaços.”
(CASTRO, 1995, p.36).

A entrevistada Alda (52 anos) afirmou que o machismo impera na entidade. Segundo ela, as mulheres
solteiras são mais cobradas a participar das atividades da entidade do que as casadas e quando
estas se sacrificam e viajam deixando suas/seus filhas/os para trás são divinizadas. Ela afirmou
também que esse comportamento machista tem afastado muitas dirigentes da entidade e que tais
atitudes são encabeçadas pelos homens que, mesmo sendo minoria numérica, influenciam algumas
mulheres a pensarem como eles por ser conveniente para elas e por apresentarem preconceitos
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contra si mesmo. Infere-se da fala da respondente que as mulheres casadas têm mais dificuldade em
conciliar o trabalho produtivo e o reprodutivo com as atividades sindicais. Em virtude disso, elas
seriam mais poupadas pela entidade e a pressão maior para desenvolver as atividades estaria sobre
as que não possuem um marido no caso as solteiras, divorciadas e viúvas que, segundo os dados da
Tabela 08, já destacados anteriormente na seção 4, representam 41,5% do número de mulheres.
Essa informação revela que no caso do SINTESE as relações de gênero insistem em reproduzir
valores patriarcais sobre os papéis sociais da mulher.

[...] eu acho que aqui tem... uma coisa que ainda reina, um machismo muito grande, mesmo sendo em
número menor eles querem sempre prevalecer o que eles pensam e, outra coisa, dentro desse
machismo que eu acho assim que condena de outras instituições, mas vai aqui. Não, você é mulher e é
solteira você tem tempo, você é mulher é casada você tem menos tempo. Então, olhe, você viajou você
tem um filhinho você deixou seu filhinho, porque teve outra atividade fora. Então, você está lá no céu.
Aquela que é solteira... ah não você não tem marido você é uma banda voou, você não tem família
você não tem ninguém é só para se dedicar 100% ao SINTESE. Eu tenho filho, eu não sou casada, eu
tenho família, eu só não tenho marido, mas eu vi aqui muita gente criticar se eu não participasse de
uma coisa. Não, você é solteira você tem tempo. E tem pessoas que saíram da direção por conta dessa
visão machista. Então, o SINTESE vai ser o espaço das viúvas, das separadas que não têm marido e
das à toa, porque muitas vezes faziam a gente se sentir uma à toa, uma à toa na vida. O fato de você
não ser casada e você ser mulher você é uma à toa na vida. Você não tem família, você não tem pai,
você não tem mãe, você é de proveta! Você apareceu no mundo por um acaso. [...] Encabeçado pelos
homens e muitas vezes as mulheres aceitavam. É mulher que cala a boca que tem preconceito sobre
si. E o que acontecia Como era cômodo eu ser casada e o outro fizesse por mim, então eu me calava,
porque eu estava sendo protegida, eu sou casada, eu tenho filho eu sou protegida (Alda, 52 anos).

Todas/os as/os entrevistadas/os reconheceram que o machismo de homens e mulheres está presente na entidade de
alguma maneira e que isso dificulta a atuação sindical e afasta dirigentes da entidade. A informante Vanda (60 anos)
chamou a atenção para o machismo masculino, segundo ela o machismo está impregnado no sangue. “Os homens ainda
acham que eles podem tudo. E nós achamos que nós podemos dividir. Nós não achamos que podemos tudo. Nós
achamos que podemos dividir, é diferente!” Ela informou que quando os homens querem ser ouvidos eles tentam impor a
vontade. Além disso, eles ficam decepcionados quando as mulheres cumprem e se destacam nas tarefas designadas.
Segundo Vanda o machismo vem de todas as formas,

[...] vem nas formas dos preconceitos e aí o preconceito é de todas as formas: da etnia, da sexualidade,
vem na forma do racismo, vem na forma do assédio moral. O assédio moral é aquele quando você
constrange a pessoa de alguma forma. E a gente vem desconstruindo Vem. Demanda de tempo
Demanda. Porque, ele é tão forte que as vezes as pessoas não percebem. Que aquilo é um assédio!
Que aquilo é um preconceito! Aquilo é uma forma racista de se dirigir a companheira. Mas, eu não tô
falando só do homem não. Eu estou falando agora do geral. Tanto do homem como da mulher. Porque
o machismo não está só no homem não, ele também está em nós. Também nas mulheres, nós
disputamos os espaços conosco (Vanda, 60 anos).

Corroborando com a fala da entrevistada Vanda (60 anos) sobre o machismo masculino, a entrevistada Clarice (60 anos)
relatou ter sofrido muito com o comportamento de um companheiro de luta. Segundo ela, o companheiro de luta teria
chegado a impedir em eventos do sindicato, nas subsedes, homenagens direcionadas a ela pelos serviços prestados à
entidade. De acordo com ela, “[...] a mulher ocupa o espaço sindical para romper com o machismo dos homens [...]”,
entretanto, ao chegar à entidade ela é obrigada a conviver cotidianamente com ele já que o sindicato é o reflexo da
sociedade. Ela acrescenta que, além do machismo dos homens, existe também o machismo feminino presentes na
entidade.

Para Saffioti (1987, p.24), “[...] a presença ativa do machismo compromete negativamente o resultado das lutas pela
democracia, pois se alcança, no máximo, uma democracia pela metade”. Segundo Clarice (60 anos), ao ingressar na
entidade as dirigentes passam a conviver com um machismo mais cruel que é o machismo feminino. Mais cruel, porque,
em tese, as mulheres deveriam estar ali para apoiar umas às outras frente à opressão exercida pelo sexo masculino.
Entretanto, além dos embates com os companheiros do sexo oposto são obrigadas também a conviver com as piadas,
discriminações e insinuações das próprias companheiras que vivem em constante disputa com o mesmo sexo.

[...] quando você vem pra dentro do sindicato, vem pra romper isso... pra romper o machismo que existe
por parte mais dos homens. [...] Nós mulheres também somos muito machistas. A gente discrimina
muito. Eu recebia aqui muito... se eu fosse ouvir aqui... muitas, algumas diretoras me chamavam de
louca diziam que o meu casamento ia se acabar, porque eu vivia pelo mundo. [...] E que também ela
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passa a desvalorizar a própria colega. Isso é muito sério eu senti muito preconceito. [...] eu mudei meu
comportamento quando eu vim ser dirigente sindical pelo preconceito das companheiras, porque eu fui
criada e a minha cultura era assim que todo mundo era amigo, por exemplo, se eu vivo aqui num
ambiente de trabalho e eu sou amiga de “A”, eu sou amiga de “B”, eu sou amiga de “C”, eu sou amiga
de tudo. Então, se nós somos amigos a gente compartilha, né E aí o que é que eu comecei a
observar... se eu chegasse desse um abraço em “X” eu já estava com interesse em “X”. Já me viam
com um olhar. Se eu fizesse isso com A ou com qualquer pessoa já me viam como se fosse
interessada. E eu tinha uma aproximação muito grande com uma pessoa muito respeitosa que me
ajudou muito no interior: “Y”, mas tinha pessoas que achavam que eu tinha interesse em “Y”, até de
censurar, de chegar... de botar... tinha umas folhinhas que tinha várias pessoas, aí um dia ele chegou
na sala, na nossa sala do departamento tava lá: Clarice e Y “o casalzinho” e isto me chamou atenção
(Clarice, 60 anos).

A fala da informante Inês (45 anos) corroborou com as outras entrevistadas, em relação ao machismo, segundo ela o
machismo está presente entre mulheres e mulheres e entre homens e mulheres. Entretanto, ela vai além ao relatar que as
mulheres consideradas sensuais sofrem preconceitos por não se enquadrarem no estereótipo de militantes. Isso demonstra
que a mulher que atua em um sindicato precisa se revestir de uma identidade de gênero masculina para ser aceita pela
maioria do grupo, já que, para o senso comum, as características femininas não servem para atuar no sindicato.

Acontece entre mulheres e mulheres infelizmente! [...] É assim, eu vejo que os homens não admitem
que as mulheres ocupem certos cargos, certas posições no sindicato. Quando as mulheres conseguem
sofrem críticas das próprias companheiras, porque é mulher e outra coisa, se você for uma mulher
sensual isso complica muito, porque as pessoas confundem muito as coisas. Porque, você acaba não
sendo uma mulher enxergada enquanto militante, parece que para você ser militante precisa se
masculinizar. É isso! (Inês, 45 anos).

Nesse sentido Castro (1995) enfatiza que as mulheres, para serem reconhecida por seus pares nos
sindicatos e nos partidos, precisam se revestir de uma identidade masculina, rejeitando assim a
identidade feminina, uma vez que os sindicatos foram construídos historicamente com base na
imagem do mundo masculino. Nessa perspectiva, o discurso sindical foi sendo tecido pelos homens
num tom agressivo e ameaçador para mostrar força, falta de medo e tem como usual componente
cênico uma voz forte, o grito e os gestos viris: o punho fechado e o bater na mesa. (CASTRO, 1995,
p.42). A partir das observações realizadas nos momentos de greve, nos atos e nas assembleias do
SINTESE, foi possível verificar alguns desses comportamentos presentes no discurso não só dos
homens como também das mulheres.

Judith Butler (2015) afirma que a sociedade é constituída por uma “ordem compulsória” que exige a
coerência total entre um sexo, um gênero e um desejo/prática que são obrigatoriamente
heterossexuais. Subverter a ordem vigente do mundo heterossexual, em que os papéis sociais estão
bem definidos, leva seus transgressores a estarem na contramão da norma e a sofrerem diversas
sanções e preconceitos. O fato de a mulher sindicalista ter de se revestir de uma identidade
masculina para atuar no sindicato confirma o preconceito, ainda existente, com o “ser feminino” e
ratifica que a sociedade é constituída em torno de padrões masculinos de atuação e organização.
Além disso, demonstra que os sujeitos não possuem apenas uma única identidade e uma só forma de
agir de acordo com os papéis sociais construídos, ou seja, não há apenas uma única forma de ser
mulher ou ser homem e, ainda, existem pessoas que não se enquadram em nenhuma das formas
constituídas por esse binarismo sexual.

Supor que gênero sempre e exclusivamente significa as matrizes “masculino” e “feminina” é perder de
vista o ponto crítico de que essa produção coerente e binária é contingente, que ela teve um custo, e
que as permutações de gênero que não se encaixam nesse binarismo são tanto parte do gênero quanto
seu exemplo mais normativo. (BUTLER, 2015, p.253).

No mundo real há mulheres com comportamentos ditos “femininos” e há mulheres que se identificam, em certos momentos,
com atitudes que a sociedade convencionou de masculina. Segundo Connell e Pearse (2015), isso acontece porque “[...]
não podemos pensar o ser mulher ou o ser homem como experiências fixadas pela natureza ou pela sociedade.” De
acordo com esses estudiosos “[...] as pesquisas na área de psicologia sugerem que a grande parte de nós combina
características masculinas e femininas, em proporções variadas, em vez de concentrarmo-nos em um ou outro polo.”
(CONNELL; PEARSE, 2015, p.39). De acordo com esse pensamento, Butler (2015, 2015, p. 69) enfatiza que ser mulher ou
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ser homem é um processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou fim. É
uma prática discursiva continua, aberta a intervenções e ressignificações.

Para Butler, essa prática discursiva se dá por meio de

[...] atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na
superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o
princípio organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos
gerais, são performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem
expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios
discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não tem status
ontológico separado. (BUTLER, 2015, p. 235).

Através de performatividades, o gênero é pensado no fazer-se e constituir-se temporal. Isso resume um dos principais
aspectos da abordagem sobre gênero, a partir da noção de performatividade: ao invés de se referir a uma causalidade
a-histórica que viesse a determinar o gênero, a performatividade destaca a constituição do gênero como atos, gestos,
representações ordinariamente constituídas. Ela critica as dicotomias que a divisão sexo/gênero produz, contribuindo para
o desmonte da ideia de que sexo é natural e gênero é construído e que “[...] nesse caso, não a biologia, mas a cultura se
torna o destino.” (Butler, 2015, p. 29).

A autora enfatiza que o sexo e o corpo também são construídos socialmente assim como o gênero. Neste caso, aceitar o
sexo como um dado natural e o gênero como um dado construído, determinado culturalmente, seria aceitar também que o
gênero expressaria uma essência do sujeito. Para Butler (2015), não existe uma identidade de gênero por trás das
expressões de gênero, pois, a identidade é performativamente constituída. Trata-se de uma problemática ontológica e
epistemológica, que exige imperativamente outra abordagem para que se posam enfatizar devidamente as abordagens
politica e estão envolvidas. Para refletir sobre os efeitos dessa desconstrução, é fundamental entender desconstrução não
como desmonte ou destruição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa informam a predominância de homens nos sindicatos docentes nos cargos diretivos de
poder/decisão, particularmente nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, embora as mulheres sejam maioria na
profissão docente. Na Região Sul, as mulheres são maioria comparativamente aos homens. No Nordeste, o número de
homens e mulheres nas direções das entidades mostra-se equilibrado.

A pesquisa revelou que entre as dificuldades que a mulher enfrenta para atuar no sindicato docente estão o machismo
proveniente da família e das/os companheiras/os de sindicato, a dupla/tripla jornada de trabalho que envolve o trabalho
produtivo e o reprodutivo. Os dados demonstram que a mulher que atua no sindicato precisa se revestir de uma identidade
de gênero masculina para ser aceita pela maioria do grupo, já que, para o senso comum, as características femininas não
servem para atuar no sindicato. Nesse sentido, rejeita-se, inconscientemente, a identidade feminina, uma vez que os
sindicatos foram construídos historicamente com base na imagem do mundo masculino.
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[1] Confederações sindicais são organizações sindicais que reúnem no mínimo três federações sindicais de uma mesma categoria econômica e
profissional.

[1] Federações sindicais são associações que reúnem ao menos cinco sindicatos representativos de atividades ou profissões idênticas, similares ou
conexas. Cada ramo de sindicato pode formar uma federação sindical. Federação sindical é a representação em segundo grau do trabalhador.

[1] Optou-se pelo uso desta terminologia por se referir a um trabalho de gênero, no qual se procura evidenciar a participação feminina no referido
Sindicato.

[1] Essa entidade congrega as/os professoras/es filiadas/os dos cursos de nível superior da UFS e as/os professoras/es do Colégio de Aplicação
que trabalham com os quatro últimos anos do ensino fundamental e os três anos do ensino médio.

[1] Essa amostra corresponde as seis entrevistas com militantes do SINTESE que ocupam cargos na direção executiva, nas coordenações de
subsedes e no Conselho do SINTESE, que tenham vivenciado um processo de experiência na luta sindical de, no mínimo, três anos de atividades.
Este critério foi pensado como meio de sistematizar e delimitar um grupo de sujeitos atuantes na luta sindical que estejam em cargos de visibilidade
e poder no Sindicato, com maior experiência nas relações sindicais. As/os entrevistadas/os integram três grupos: a) três membros da direção
Executiva do Sindicato; b) um coordenador, membros dirigentes das subsedes: c) dois representantes do CERES. Os nomes dos entrevistados
foram alterados para garantir o anonimato. Os nomes fictícios foram escolhidos para homenagear os/as professores/as que passaram pela vida
acadêmica da pesquisadora.

[1] As subsedes regionais são organismos de base do Sindicato, formadas em setes regiões do interior do Estado de Sergipe que aglutinam forças
econômicas, políticas e sociais, subordinadas à Diretoria Executiva do SINTESE.
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