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Editorial  |

sta é a primeira edição da revista Químicas na Luta por Igualdade, 
uma iniciativa da Secretaria da Mulher Trabalhadora, que reúne dados 

importantes da participação da mulher na categoria e da luta da mulher 
para garantir seu espaço e seus direitos no mundo do trabalho.

A revista traz entrevistas com as dirigentes do Sindicato, que 
abordam temas importantes como as dificuldades da mulher em 
manter uma rotina doméstica em casa e trabalhar fora sem o 
compartilhamento de tarefas, as discriminações e os assédios moral e 

sexual sofridos no ambiente de trabalho, a violência doméstica e a participação 
da mulher no movimento sindical.

É inegável o avanço das mulheres em todas as áreas. No passado, elas 
não tinham sequer o direito ao voto e, hoje, uma mulher ocupa a Presidência 
do Brasil. Elas estão no mercado de trabalho, nas universidades e em cargos 
públicos. Mas não podemos nos enganar, elas continuam lutando muito para 
alcançar seus objetivos.  

Um desafio constante no trabalho das dirigentes sindicais é mostrar que a 
mudança nas questões da vida privada e do comportamento machista é parte 
imprescindível da luta pela igualdade. 

Com a entrada massiva das mulheres no mundo do trabalho, emerge um 
novo perfil de mulher, mais independente, com mais autonomia, fundada 
no seu desenvolvimento profissional e intelectual e no princípio do respeito à 
individualidade.

Ainda é pequeno o número de mulheres que participam ativamente das 
atividades sindicais. A luta sindical não é só uma luta dos homens, é uma luta 
de todos os trabalhadores. Por isso, a Secretaria da Mulher Trabalhadora do 
Sindicato dos Químicos de São Paulo tem trabalhado ativamente para garantir 
cada vez mais a inserção da mulher no mundo do trabalho e nas atividades 
sindicais, inclusive garantindo estrutura para as crianças enquanto as 
mulheres discutem política.

As mulheres representam 36% da categoria; no entanto, a participação 
na direção ainda está muito aquém do seu potencial de inserção na base 
sindical. Portanto, um dos principais desafios do próximo período é ampliar 
a participação política das mulheres, além da introdução de cláusulas e da 
ampliação da legislação em aspectos importantes para alterar a vida das 
mulheres.

Elizabete Maria da Silva
Secretária da Mulher Trabalhadora
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Participação das mulheres no mercado de trabalho  |

Onde estão as trabalhadoras químicas?
Mais de 51% das mulheres estão no setor cosmético,

mas os setores farmacêutico e plástico também empregam muitas companheiras

história geralmente só registra 
acontecimentos com um 
olhar masculino. É como se 
a existência das mulheres 
estivesse determinada 
pelas atribuições de mães, 

esposas e filhas, 
enquanto isso os 

homens estariam construindo 
a sua história no trabalho, na 
política, nas artes e nos sindicatos. 
Nunca é demais recordar que as 
mulheres sempre trabalharam, seja 
como escravas ou assalariadas: 
elas estavam na indústria como 
operárias, nos escritórios, 
no comércio, mas também 
no trabalho doméstico não 
remunerado. Sempre tiveram que 
enfrentar a dupla jornada e o seu 
trabalho no mercado era admitido 
desde que não comprometesse as 
tarefas domésticas. 

As primeiras indústrias do 
Brasil se instalaram no início 
do século XX e a presença das 
mulheres era significativa. Em 
1944, as químicas do Estado de São 
Paulo representavam 35% do total 
de trabalhadores, na época 18.179. 
Ao final dos anos de 1950, as 
mulheres representavam 29% do 
total de trabalhadores da indústria 
química brasileira. 

Essa participação se amplia 
com a presença da indústria 
farmacêutica e de produtos 
cosméticos. Em 1983, nas 
indústrias de perfumaria nacional 
60% da força de trabalho era 
constituída por mulheres, contra 
30% nas indústrias de capital 
estrangeiro; o mesmo ocorria em 
relação à indústria farmacêutica 
nacional, cuja participação 
feminina representava 53%, contra 
42% nas indústrias de capital 
estrangeiro. 

A presença de mulheres 
também era significativa em 
grandes empresas como na Avon, 
em que o contingente feminino 
era de 45%, ou na Bayer, cuja 
participação das mulheres 
totalizava 31%. Nos anos de 1970 
e 1980 as mulheres representavam 
18,5% e 27% do mercado de 
trabalho brasileiro. Nesse sentido, 
o setor químico destaca-se pela 
grande presença de mulheres, 
acima da média nacional. 

No total da categoria química 
e de produtos cosméticos, em 
1983, 61% eram mulheres. 
Enquanto isso, os seus salários 
representavam 66% dos salários 
masculinos. Em várias empresas 
a remuneração das mulheres 

Marilane Oliveira Teixeira
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era ainda menor, chegando a 
menos de 50% do salário dos 
homens. Mesmo com os salários 
representando 2/3 da remuneração 
masculina, o trabalho remunerado 
feminino era fundamental para a 
composição da renda familiar. 

Ainda assim, conforme as 
declarações que se seguem, há por 
parte de algumas trabalhadoras uma 
subestimação de seu papel social, 
algumas se veem apenas como mães 
e esposas, enquanto para outras o 
trabalho é visto como afirmação de 
independência e autonomia.

 

Nesse período predominava um 
perfil de trabalhadoras jovens: 88% 
tinham até 31 anos, enquanto entre 
os homens o percentual era de 64%. 

As mulheres casadas e 
com filhos enfrentavam forte 
resistência do setor patronal, que 
as discriminava. Além disso, as 
empresas que empregavam mais 
do que 30 mulheres deveriam, 
obrigatoriamente, ter creche. 
Mas o descumprimento era 
generalizado.

Nos anos de 1990, as 
mulheres continuam ampliando 
sua presença na força de 
trabalho química. No setor de 
cosméticos representavam 48% 
dos trabalhadores; no setor 
farmacêutico, 42%; no setor de 
transformados plásticos, 33%; e no 
setor químico, 24%. No total, elas 
eram 33%.

No início da década de 2000 
passaram a ser 34% e em 2012, 37%. 
O maior crescimento ocorreu na 
indústria química, que saltou de 24% 
para 33% em pouco mais de 20 anos. 

Gráfico 1 – Evolução da presença das mulheres na categoria

Fonte: RAIS/MTE – 2012

“Acho que deixa a mulher mais livre, 
mais independente do homem e mais 
atualizada” (auxiliar de embalagem, 
28 anos, divorciada, 1984).
“Bom não é, porque os filhos são 
criados por outros. Por outro lado 
é bom porque preciso ajudar meu 
marido” (auxiliar de embalagem, 
24 anos, casada, 1984).

O que pensam sobre o trabalho
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Cresce a participação das mulheres na categoria
Dentre os principais aspectos 

relacionados ao perfil da categoria 
química, certamente o que mais 
chama a atenção é o acentuado 
crescimento de mulheres no 
setor. Não há dúvidas que, com 
o desenvolvimento econômico, 
as barreiras da divisão sexual do 

Faixa etária das trabalhadoras
A distribuição de homens e 

mulheres por faixa etária é muito 
semelhante. Mais de 30% das 
mulheres se concentra nas faixas 
entre 18 e 29 anos, e entre os 
homens o percentual também está 
próximo dos 30%. É nas faixas acima 
de 40 anos que cresce a proporção de 
homens em relação às mulheres. No 
entanto, quando se compara com os 
dados do início da década de 1980, 
percebe-se uma grande evolução, 
uma vez que nesse período mais 
de 80% das trabalhadoras tinham 
menos de 30 anos, e o acesso ao 
trabalho era uma prerrogativa das 
mulheres solteiras ou separadas/
divorciadas. Atualmente, mais de 
70% estão acima dos 30 anos.

Gráfico 2 – Distribuição por faixa etária

Fonte: RAIS/MTE – 2012

Mulheres recebem menores salários

Embora as trabalhadoras 
representem 37% da categoria, 
os salários pagos a elas em 2012 
corresponderam a 73% dos 
salários masculinos. Quando são 
analisados os dados por setor, as 
diferenças são mais acentuadas. 
No setor de cosméticos, por 

exemplo, em que as mulheres são 
maioria, os salários pagos a elas 
em comparação aos dos homens 
são os mais baixos, 66%.

Na indústria de transformados 
plásticos, em que os salários são 
menores de uma forma geral, há 
maior equilíbrio entre homens e 

trabalho vão sendo derrubadas, 
aumentando o número de mulheres 
que se inserem no mercado de 
trabalho, inclusive em ocupações 
consideradas masculinas. 
Entretanto, isso não é suficiente 
para revogar os preconceitos 
seculares quanto à inferioridade 

da mulher, o que dá lugar a uma 
forte desigualdade entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho. 
Essa discriminação reflete-se nos 
salários e, quando há promoção, os 
homens são preferidos. A disciplina 
do trabalho é mais dura para as 
mulheres.

Ana Labate/SXC.HU
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Gráfico 3 – Percentual dos rendimentos médios das mulheres em relação aos dos homens

Gráfico 4 – Distribuição por escolaridade

Fonte: RAIS/MTE – 2012.

Fonte: RAIS/MTE – 2012.

Mulheres estudam mais
As trabalhadoras químicas 

apresentam escolaridade superior 
a dos homens. Dentre as mulheres, 
43% têm ensino superior 
incompleto, completo ou pós-
graduação. Entre os homens esse 
percentual é de apenas 31%. O maior 
número de anos de estudo não se 
reflete nos salários. As mulheres com 
ensino médio completo recebem em 
média 69% do salário dos homens; 
com ensino superior completo, em 
média 71%. Mesmo entre aquelas 
com doutorado, a diferença chega a 
28%.

A presença significativa de 
trabalhadoras na categoria 
química tem contribuído 
para superar os estereótipos 
que atribuem às mulheres 
profissões ou ocupações típicas 
do sexo feminino. As mulheres 
representam a maioria em setores 
importantes da indústria nacional, 

como o setor de cosméticos, e 
parcela significativa da indústria 
farmacêutica. Mesmo em setores 
predominantemente masculinos 
é crescente a presença das 
mulheres, como nas indústrias 
química e de transformados 
plásticos. 

mulheres e os salários femininos 
correspondem a 80% dos salários 
pagos ao sexo masculino.

As diferenças salariais 
podem ser atribuídas ao perfil 
das atividades exercidas pelas 
mulheres. Menos valorizadas 
socialmente, há ausência de 
promoções e ocorrem situações 
de discriminação em que, embora 
realizando as mesmas tarefas e 
ocupando postos idênticos, as 
mulheres ainda recebem salários 
menores.

Por outro lado, é fundamental 
avançar na conquista de 
direitos que proporcionem às 
mulheres melhores condições 
de trabalho e uma perspectiva 
de reconhecimento profissional 
sem os obstáculos impostos pela 
cultura machista.
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Uma trajetória de lutas e conquistas
Salários iguais aos dos homens, creches e melhores condições de trabalho: reivindicações 
que estão na pauta desde a década de 1980

s trabalhadoras químicas têm uma 
longa história de lutas e conquis-
tas. Elas começaram a se orga-
nizar no final da década de 

1970, quando as ideias fe-
ministas de emancipação, 

aliadas ao crescimento da presença 
das mulheres no mercado de traba-

lho, contribuíram 
para introduzir o 
debate sobre as 
relações de gê-
nero no universo 
sindical.

Os primeiros 
registros sobre 
a atuação das 
mulheres quími-
cas são de 1978, 
quando foi reali-
zado o I Congres-
so das Trabalha-
doras Químicas, 

com mais de 300 inscritas; entre-
tanto, a intimidação se fez sentir e 
apenas 70 compareceram. Mesmo 
assim, as discussões revelaram as 
habituais discriminações contra as 
trabalhadoras: pagamento desigual, 
falta de segurança no trabalho, dis-
ciplina opressiva etc.

No ano seguinte as trabalhado-
ras não se intimidaram e realizam 
o II Congresso. Na programação, de-
bates sobre os direitos das mulheres 
no trabalho, mulher e sindicato, hi-
giene e medicina do trabalho e mu-
lher no mundo atual já indicavam 
preocupações com a presença das 
mulheres nos espaços sindicais. Na 
ocasião foi constituída uma comis-
são de mulheres e, dentre as reivin-
dicações, as trabalhadoras lutavam 
por espaços no jornal do sindicato, 
salários justos e melhores condi-
ções de trabalho. 

Mas foi nos anos de 1980 que 
as trabalhadoras químicas e plás-
ticas intensificaram suas lutas e 
ampliaram suas reivindicações. Em 
um ambiente mais favorável, com 
a vitória das oposições sindicais 
dos químicos e plásticos em 1982 
e 1985, respectivamente, as diri-
gentes sindicais recém-eleitas che-
garam à direção do sindicato com 

Principais lutas e reivindicações das mulheres  |

Vera Jursys/CDM-Químicos-SP

Vera Jursys/CDM-Químicos-SP

julho 1986 |  Em setembro desse 
ano, acontece o Encontro de Mulheres 
Químicas (foto acima).
Na Laborterápica Bristol, uma 
paralisação quase total de sete dias é 
liderada pelas trabalhadoras (ao lado)

Marilane Oliveira Teixeira
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muitas ideias e com uma trajetória 
de participação política e social, 
através de movimentos sociais. O 
foco do encontro de mulheres quí-
micas, em 1984, foi a discriminação 
no local de trabalho. Elas denuncia-
vam situações de desrespeito, assé-
dio sexual e salários diferenciados 
para a mesma função, uma vez que 
as empresas, de forma explícita, dis-
criminavam as mulheres casadas. 

Os patrões alegavam que  o for-
necimento de creche, licença-ma-
ternidade e os abonos por faltas 
encareciam a contratação de mu-
lheres. Por isso, os  salários pagos 
às mulheres costumavam ser até 
60% inferiores aos dos homens.

Nas indústrias químicas e far-
macêuticas, as mulheres ocupavam 
as funções de auxiliar de embala-
gem, secretária, auxiliar de limpe-
za, embaladora, acondicionadora, 
telefonista, auxiliar de escritório.

A imprensa sindical tornou-se 
um veículo de denúncia das discri-
minações e violências sofridas pelas 

mulheres, de conscientização da ca-
tegoria, e particularmente das tra-
balhadoras, sobre as questões relati-
vas às desigualdades entre os sexos.

É significativa a publicação no 
Sindiluta, boletim diário do Sin-
dicato dos Químicos de São Paulo, 
a partir de meados da década de 
1980, de histórias da personagem 
Mimi – uma trabalhadora conscien-
te, inteligente e sensível, que pro-
curava conscientizar os leitores da 
necessidade de participação no sin-
dicato e dos problemas vivenciados 
pelas mulheres químicas. 

Em 1986, uma pesquisa indicou 
que os principais problemas entre 
as mulheres eram a diferença sa-
larial, a maior repressão por parte 
das chefias, a exigência de maior 
ritmo de trabalho, o controle e proi-
bição para ir ao banheiro e a ausên-
cia de creches.

Naquele momento, apenas duas 
empresas da categoria mantinham 
creches para crianças de até 1 ano 
de idade.
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Vera Jursys/CDM-Químicos-SP

13 DE juNho DE 1990 |  Greve na 
Zambon. Mulheres comemoram a 
paralisação na porta da fábrica

NoVEMBRo 1990 |  Em Campanha 
Salarial Unificada em defesa do salário 
e do emprego, a categoria, com intensa 
participação das mulheres, decide greve 
e segue em passeata, contra o Plano 
Collor, pelas ruas do bairro da Liberdade

Tira de quadrinhos diária, com a personagem Mimi, publicada no Sindiluta nº 1.067 de 8 de março de 1988

Paulo Monteiro
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Desde o início dos anos de 1980, 
as dirigentes sindicais desenvolve-
ram uma estratégia de se organizar 
por região, através das subsedes, e 
com isso foram identificando os prin-
cipais problemas presentes nos locais 
de trabalho. Entre elas, as principias 
queixas diziam respeito aos salários 
baixos, direitos não respeitados, can-
tadas, gravidez/amamentação e con-
trole das idas ao banheiro. 

Em relação aos homens, os pro-
blemas se referiam à estabilidade, 
autoridade e falta de oportunidades 
de promoção. 

A luta por creches foi uma das 
principais bandeiras dos anos de 
1980. As mulheres exigiam creches, 
com direito à educação das crian-
ças, e o fim das discriminações no 
local de trabalho. Nesse sentido, as 
principais bandeiras de lutas eram: 
• Desenvolver a campanha Creche 
para Todos;
• Lutar por salário igual para traba-
lho igual, com registro em carteira 
compatível com a função exercida;
• Lutar pelo fim do teste de gravi-
dez;
• Lutar contra todo tipo de violên-
cia contra as mulheres, com denún-
cias públicas e exigência de puni-
ção dos agressores;
• Incentivar a participação das mu-
lheres nos grupos de fábrica;
• Incluir as reivindicações especí-
ficas das mulheres nas pautas de 
negociação e acordos coletivos de 
trabalho;
• Incluir a questão da mulher nos 
cursos de formação;
• Incentivar o avanço das comis-

sões de mulheres no sindicato. 
Nesse período, um dos temas 

em evidência dizia respeito ao pa-
cote do governo Sarney, de 1987, 
para o controle da natalidade. As 
trabalhadoras químicas foram a 
público, através do Sindiluta, pela 
liberdade das mulheres de decidi-
rem se queriam ou não ter filhos.

No I Congresso dos Trabalhado-
res Químicos de São Paulo, realiza-
do em março de 1988, debateu-se a 
dupla jornada, o autoritarismo nas 
fábricas, a discriminação à gestan-
te, a falta de creches e as limitações 
à atuação feminina nos sindicatos. 

As resoluções do Congresso en-
fatizavam a questão da dupla jor-
nada de trabalho na inibição da 
participação sindical das trabalha-
doras e reconheciam a necessidade 
de o Sindicato manter uma política 
de atuação voltada para a questão 
específica da mulher.

Nesse sentido, algumas propos-
tas concretas foram apresentadas: 
incentivar a participação feminina 
em grupos de fábrica, Cipas e co-
missões; publicar materiais infor-
mativos abordando a problemáti-
ca de opressão e discriminação da 
mulher e incluir essas questões 
nos cursos de formação; incluir as 
reivindicações específicas das mu-
lheres nas pautas de negociação 
e acordos coletivos de trabalho; e 
incentivar a atuação das comissões 
de mulheres no Sindicato e na CUT. 

As questões específicas da mu-
lher trabalhadora também estavam 

c. 1988 |  O 1º Encontro de Mulheres 
dos Plásticos destaca: organizar na 
fábrica, atuar no sindicato

CDM-Químicos-SP

15 DE outuBRo 1991 |  Durante 
as negociações da Campanha Salarial 
Unificada, as mulheres da categoria 
organizam manifestação diante da Fiesp. 
Crianças brincam e soam apitos para 
reforçar a luta em defesa de creche no 
local de trabalho

Vera Jursys/CDM-Químicos-SP

Pauta das mulheres é 
tema de congresso

A luta por creches
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presentes na agenda de preocupa-
ções do Sindicato dos Trabalhado-
res Plásticos de São Paulo. Nas reso-
luções do I Congresso da categoria, 
realizado em 1988, destacavam-se 
as propostas de realização de ple-
nárias das mulheres da categoria, 
campanhas de sindicalização, cur-
sos de formação específicos para as 
trabalhadoras, a realização de uma 
campanha pelos direitos das mu-
lheres, enfatizando a necessidade 
de creches e de igualdade salarial, 
além do combate ao assédio sexu-
al, às perseguições e às discrimina-
ções, e a criação de uma Comissão 
de Mulheres. Nesse Congresso sur-
giu, pela primeira vez, a discussão 
da problemática da mulher negra. 

Em julho de 1988 realizou-se o 
primeiro Encontro de Mulheres do 
Setor de Transformados Plásticos, 
que além de discutir muitos dos 
pontos abordados no Congresso 
da categoria, incluiu nas suas de-
liberações algumas preocupações 
importantes: como a repressão se-
xual e o controle sobre a fertilidade 
feminina, as desigualdades, e a vio-
lência cotidiana. 

Um dos fatos mais marcantes na 
trajetória das químicas foi a eleição 
da primeira mulher presidente da 
entidade, em 1989. Esse aconteci-
mento marcou um novo período 
para o Sindicato e para a luta das 
trabalhadoras, que fortaleceram 
sua organização.

No II Encontro da Mulher Tra-
balhadora Química, realizado em 
1991, as mulheres questionaram a 

Eduardo Oliveira/CDM-Químicos-SP

parte devido ao alto nível de rota-
tividade, recessão e o desemprego 
do período.

Mas as dirigentes destacavam 
a dificuldade do movimento sindi-
cal em assimilar a luta específica 
das mulheres e identificavam a im-
portância da criação da Secretaria 
da Mulher como um grande passo 
para a sua auto-organização. Na dé-
cada de 1990 ganharam evidência, 
na agenda de luta das mulheres, os 
temas ligados à violência, ao abor-
to e à participação política.

 

Em 2000, o Sindicato realizou 
uma pesquisa com as trabalhado-
ras, com o objetivo de identificar 
o perfil das mulheres da categoria. 
Como resultado da pesquisa e do 
Congresso, desenvolveu-se nesse 
ano um percurso formativo do qual 
participaram 150 trabalhadoras.

Ainda no ano de 2000, foi reali-
zado o Encontro Geral de Trabalha-
doras Químicas, com a participação 
de 70 mulheres. Nessa atividade 
foram elaboradas várias propostas, 
como atividades de formação e in-

divisão sexual do trabalho ao de-
nunciar o caráter do trabalho do-
méstico como sendo unicamente 
de responsabilidade das mulheres, 
assim como o cuidado dos filhos, e 
a discriminação que sofrem na so-
ciedade. No ano anterior, 1990, as 
químicas já haviam realizado um 
encontro cujos temas foram: a saú-
de da mulher trabalhadora; a luta 
por salários decentes e a repressão 
e discriminação vivenciadas na fá-
brica e na sociedade. Dessa ativida-
de participaram 100 mulheres. 

Ainda em 1991, foram organiza-
dos dois Encontros de Mulheres da 
categoria para preparar a campa-
nha salarial daquele ano. Desses en-
contros resultou um ato em frente à 
Fiesp para reivindicar creches para 
os filhos de todos os trabalhadores.

Em agosto de 1992, trabalhadoras 
químicas e plásticas, de forma unifi-
cada, organizaram um encontro his-
tórico e avançaram nas suas lutas ao 
reconhecer que a discriminação que 
se expressava nos locais de trabalho 
também podia ser identificada nos 
cargos de poder político, ocupados na 
maioria por homens. Nessa oportuni-
dade, formou-se uma comissão uni-
ficada com a indicação de duas com-
panheiras para 
coordená-la.

Um balan-
ço realizado na 
primeira me-
tade dos anos 
de 1990 já in-
dicava as difi-
culdades para 
manter a parti-
cipação das mu-
lheres nas ativi-
dades sindicais, 

As principais lutas nos 
anos de 1990

As principais lutas nos 
anos de 2000

outuBRo 2000 |  1ª Marcha das Margaridas articulada com 
a Marcha Mundial das Mulheres.
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formação que permitiam capacitar 
as mulheres para lutar contra as 
situações de opressão e discrimi-
nação que perpassam pelos seus 
locais de trabalho, de moradia e de 
convivência em sociedade. Também 
em 2000, foi constituída a Comis-
são de Mulheres no II Congresso da 
categoria, em Praia Grande.

Em 2001, realizou-se o II Encon-
tro e os temas tratados foram a rees-
truturação produtiva e seus efeitos 
sobre a saúde da mulher, o histórico 
de lutas dos trabalhadores e a ques-
tão de gênero. Foi a partir do reco-
nhecimento sobre a necessidade de 
uma formação específica de gênero 
para a capacitação de quadros sin-
dicais de mulheres que se criou, em 
2003, o Programa Formaquimulher, 
em parceria com a CNQ/CUT. 

Em 2005, as trabalhadoras quí-
micas aprovam, no IV Congresso da 
categoria, a criação da Secretaria 
de Gênero. Até então, elas se orga-

nizavam através de 
uma comissão de 
mulheres subordi-
nada à Secretaria 
de Cultura e Lazer.

Todos os anos, 
as trabalhadoras químicas realizam 
encontros nacionais, precedidos de 
encontros regionais. Somente em 
2013 participaram 145 trabalhado-
ras de 32 fábricas. Nesses encon-
tros, são discutidos temas ligados 
à problemática de gênero, como 
violência, assédio moral e sexual, 
mercado de trabalho, políticas pú-
blicas e discriminação. Além disso, 
em 2013 foi constituído o coletivo 
de mulheres da categoria, que se 
reúne mensalmente, em um fim 
de semana, e debate 
temas relativos à situ-
ação das mulheres na 
categoria.

Nesses 30 anos de 
lutas e conquistas, 
os velhos problemas 
se mesclam com os 
novos. As mulheres 
conquistaram maior 
liberdade sobre o seu 
corpo e a maternidade, 

foram criadas leis que as protegem 
no ambiente de trabalho e cláusulas 
importantes foram conquistadas, 
principalmente no que se refere à 
gestante. Entretanto, a separação 
entre o público e o privado conti-
nua atribuindo exclusivamente às 
mulheres as tarefas domésticas. 
Ainda convivemos com práticas 
discriminatórias e preconceituosas 
no ambiente de trabalho, que apa-
recem de forma sutil e camuflada 
nas linguagens, nas “piadas” e nas 
“brincadeiras”. 

A incorporação das reivindica-
ções das mulheres pela sociedade 
é essencial na luta pela constru-
ção de uma sociedade mais justa e 
igualitária.

6 DE MARÇo 2013 |  Mulheres da categoria participam da 7ª Marcha 
das Centrais Sindicais e Movimentos Sociais – Brasília/DF

2011 |  Dia Internacional da Mulher

2013 |  Ato na Sede do Sindicato

8 DE MARÇo 2008 |  Caminhada pelas ruas do 
Centro, em direção à praça Ramos, marca o Dia 
Internacional de Luta da Mulher, contra a violência e a 
discriminação, e pela igualdade de oportunidades

Eduardo Oliveira/CDM-Químicos-SP

Eduardo Oliveira/CDM-Químicos-SP

Eduardo Oliveira/CDM-Químicos-SP

Dino Santos
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DAtAs

25 de novembro – Dia de Luta Contra a Violência à Mulher. 
Surgiu do 1º Encontro Feminista Latino-Americano e do Ca-
ribe, em 1981. Essa data foi escolhida porque em 25 de 
novembro de 1960, na República Dominicana, durante a di-
tadura de Trujillo as irmãs Mirabal (Minerva, Patria e María) 
foram brutalmente torturadas e assassinadas.

8 de março – Dia Internacional da Mulher. A referência 
histórica principal das origens do Dia In-
ternacional da Mulher é a 2ª Conferência 
Internacional das Mulheres Socialistas em 
1910, em Copenhague, Dinamarca, quan-
do Clara Zetkin propôs a resolução de ins-
taurar oficialmente um dia internacional 
das mulheres. A pesquisadora Renée Coté 
encontrou documentos de 1921 da Confe-

rência Internacional das Mulheres Comunistas, na qual “uma 
camarada búlgara propõe o 8 de março como data oficial 
do dia internacional da mulher, lembrando a iniciativa das 
mulheres russas”. A partir de 1922, o Dia Internacional da 
Mulher é celebrado oficialmente em 8 de março.

24 de fevereiro – Direito ao Voto para as Mulheres Brasileiras. 
No Brasil, essa luta inicia-se em 1919 com 
a bióloga Bertha Lutz, que retorna ao país 
após uma temporada de estudos em Paris, 
trazendo os ideais sufragistas. Bertha se 
alia à militante anarquista Maria Lacerda 
de Moura, fundando a Liga pela Emanci-
pação Intelectual da Mulher, que em 1922 
passou a se chamar Federação pelo Pro-
gresso Feminino. A Federação teve papel 

fundamental na conquista do direito ao Sufrágio Feminino. 
Em 1931, é fundada a Aliança Nacional de Mulheres, para 
prestar assistência jurídica à mulher, pela sufragista gaúcha 
Natércia da Silveira. Em 1932, no dia 24 de fevereiro, é as-
segurado às mulheres brasileiras o direito de votar e serem 
votadas por meio do decreto nº 21.076, do presidente Ge-
túlio Vargas.

movimento
para o

importantes

Clara Zetkin

bertha Lutz

28 de maio – Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. 
O Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher foi de-
finido no 4º Encontro Internacional Mulher e Saúde (1984, 
Holanda), durante o Tribunal Internacional de Denúncia e 
Violação dos Direitos Reprodutivos, ocasião em que a morte 
materna apareceu com toda a magnitude de sua cruelda-
de como parte do cotidiano das mulheres em quase todo 
o mundo. Desde então, o tema adquiriu maior densidade 
e no 5º Encontro Internacional Mulher e Saúde (1987, São 
José da Costa Rica), a RSMLAC propôs que a cada ano, no 
dia 28 de maio, deveríamos eleger um tema da saúde da 
mulher para ação política que visasse, sobretudo, prevenir 
mortes maternas evitáveis, através de uma campanha con-
tra a mortalidade materna, a disseminação dos debates e o 
fortalecimento da luta pela instalação de Comitês de Pre-
venção da Mortalidade Materna na estrutura dos governos. 

21 de junho – Dia Internacional da Educação Não Sexista. 
Muitas organizações têm experiência e trabalhos ligados ao 
desenvolvimento de ações educativas com uma perspectiva 
de justiça nas relações de gênero.  

Dia 28 de setembro – Dia Mundial de Luta pela Descri-
minalização do Aborto. O dia 28 de setembro foi definido 
como “Dia de Luta pela Descriminalização do Aborto na 
América-Latina e Caribe”, instituído após uma oficina sobre 
aborto que aconteceu durante o Encontro Feminista Latino-
-Americano e do Caribe, realizado em San Bernardo, na Ar-
gentina, em 1990. 

18 de dezembro – Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher – CEDAW. Em 
18 de dezembro de 1979, a ONU aprova a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher – CEDAW. A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 
1984. Essa verdadeira Declaração Universal dos Direitos da 
Mulher, mais do que enumerar os direitos humanos das mu-
lheres, enfoca dois conceitos essenciais: a igualdade entre 
os sexos e a necessidade de eliminar a discriminação.
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Mulheres
Bete, Rosana e Lú, mulheres 
químicas em cargos de 
destaque no movimento 
sindical. Três companheiras 
que lutam todos os dias 
pelos direitos das mulheres 
trabalhadoras. Em entrevista 
para a revista Químicas na 
Luta por Igualdade, elas 
contam como ingressaram 
no movimento sindical e as 
dificuldades para conciliar a 
vida pessoal com o trabalho 
desenvolvido no Sindicato.

gosta de ser chamada de Bete. 
Ingressou no movimento sindical em 
2002, mas já trabalhou em diversas 
fábricas da categoria. A primeira 
greve de que participou foi na Phebo, 
na década de 1990. Em 2001, entrou 
na Avon. Recentemente, assumiu a 
coordenação da Secretaria da Mulher 
Trabalhadora.

Eduardo Oliveira

| entrevistas

no comando

ELIzabEtE
Maria da Silva
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Como você avalia a situação da mu-
lher hoje no mercado de trabalho? 
Mudou muita coisa? Ainda tem mui-
to para melhorar?
Muita coisa mudou nos últimos 
anos, a situação está muito melhor. 
Nós cansamos de esperar, fomos à 
luta pelo que acreditamos e avança-
mos muito em direção a melhores 
condições de trabalho e de oferta 
de emprego. Temos mais espaço no 
mercado de trabalho, mas isso não 
resultou em igualdade de direitos. 
Ainda são muito comuns casos de 
assédio moral e sexual e de diferen-
ça salarial em relação aos homens. 
A luta precisa ser contínua para 
avançarmos cada vez mais para a 
igualdade de direitos.

As mulheres conquistaram um es-
paço melhor, mas hoje acumulam 
muito mais funções que no passado. 
Como você vê isso?
Ainda existe muito machismo no 
mercado de trabalho e também 
nas nossas casas. A mudança tem 
que acontecer nessas duas esferas. 
Temos de lutar contra o acúmulo 
de funções, que não prejudica ape-
nas a mulher, mas toda a família. 
Cabe a nós não nos acomodarmos 
nessa situação e lutarmos para que 
ela continue a melhorar. Percebo 
já algumas mudanças com relação 
à divisão de tarefas, mas ainda há 
muito o que fazer nesse campo.

No movimento sindical, como é vista 
a mulher? Nos setores cosmético e far-
macêutico, a participação da mulher é 

grande e ainda assim elas são poucas 
na diretoria. Por que isso acontece?
Somos uma categoria com 37% de 
mulheres, a maioria nas fábricas, 
mas na diretoria sindical ainda so-
mos minoria. O sindicalismo também 
precisa mudar e avançar nesse senti-
do. Ainda sofremos muito preconcei-
to, e as exigências com as mulheres 
são ainda maiores, como se tivésse-
mos que provar nosso valor o tempo 
todo. Também temos um pouco de 
culpa nessa história. Precisamos nos 
unir mais em torno de um objetivo 
comum para conquistar mais espaço 
dentro do sindicalismo. Não devemos 
ter receio de negativas; precisamos 
lutar com sabedoria e diplomacia 
para atingirmos esse objetivo. 

Que obstáculos você encontrou ao 
longo de sua trajetória como sindica-
lista pelo fato de ser mulher?
A principal dificuldade é a discrimi-
nação. O machismo está presente 
em todas as esferas da sociedade, 
inclusive no meio sindical. Para ser 
sindicalista, é preciso ser valente 
para enfrentar esse obstáculo.

De que forma a atuação sindical foi 
positiva ou acrescentou na sua vida 
como mulher?
Aprendi muito. Desenvolvi uma for-
ça muito grande para poder continu-
ar trabalhando sempre em favor da 
classe trabalhadora, porque sou uma 
representante dos trabalhadores. 
Essa experiência acaba se refletindo 
na vida. Busco justiça e igualdade 
em todos os lugares, todos os dias. 

Quais são os desafios de hoje para a 
mulher trabalhadora?
Já avançamos muito e conquistamos 
direitos importantes. No passado a 
mulher não tinha nem o direito ao 
voto. Hoje, a mulher estuda, trabalha 
e conquistou direitos importantes 
na convenção coletiva da categoria. 
Ainda assim, sofre discriminações e 
assédio moral e sexual no ambiente 
de trabalho. Portanto, essa luta está 
longe de acabar. Creches públicas 
de qualidade e a regulamentação da 
licença-maternidade de 180 dias para 
garantir o aleitamento materno até 
os seis meses, sem dúvida, seriam 
importantes avanços para a mulher 
trabalhadora.  Há ainda a luta fora 
do ambiente de trabalho pela divi-
são das tarefas domésticas. Fomos 
criadas numa sociedade machista e, 
até hoje, em alguns lares, as tarefas 
domésticas são obrigação da mulher.

O que você diria para a mulher que 
quer fazer parte da luta sindical?
Não tenham medo de lutar pelos 
seus direitos e por uma vida melhor 
para todos. O Sindicato está sempre 
de portas abertas para novas ideias 
e precisa de mulheres dispostas a 
fazer a mudança acontecer. 

Qual a sua mensagem para as mulhe-
res da categoria?
Nunca desistam de seus ideais e 
objetivos. A luta deve fazer parte 
da nossa vida para a construção 
de uma sociedade mais justa. E sai-
bam que sempre temos mais força 
do que acreditamos ter.

Aprendi muito. Desenvolvi uma força muito grande para poder continuar trabalhando 
sempre em favor da classe trabalhadora, porque sou uma representante dos trabalhadores.
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Mulheres no comando  | entrevistas

ROSANA nasceu na cidade de São Paulo e 
iniciou sua militância política em 
1997. Após ingressar numa empresa 
de produtos plásticos, filiou-se ao 
Sindicato e logo foi convidada para 
fazer parte da chapa que disputou e 
ganhou a direção em 2000. 

Em 2004, como coordenadora da 
Secretaria de Formação do Sindicato, 
organizou o primeiro Encontro Geral 
da Juventude Trabalhadora Química, 
onde foi criado o Coletivo de Jovens 
Químicos. 

Também foi dirigente da CNQ 
(Confederação Nacional do Ramo 
Químico), secretária Nacional da 
Juventude da CUT e, em 2012, foi 
reeleita para compor a Executiva 
Nacional da CUT. Foi a primeira 
mulher química a fazer parte da 
direção da Central.

Como você avalia a situação da mu-
lher hoje no mercado de trabalho? 
Mudou muita coisa? Ainda tem mui-
to para melhorar?
É muito claro que houve um cres-
cimento na inserção de mulheres 
no mercado de trabalho; entretan-
to, isso não significa que seja de 
forma qualificada. A mulher está 
muito mais presente nos trabalhos 
precários e insalubres. A maioria é 
terceirizada e recebe menos que os 
homens. Geralmente elas não ocu-
pam cargos de chefia e, no caso das 
mulheres negras, a maioria está in-
serida nas áreas de cuidados e tra-
balho doméstico.

Os dados mais recentes apre-
sentam mudanças no mercado de 

SouSa de deuS

Eduardo Oliveira
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trabalho, mas ainda estão longe do 
ideal. A luta por igualdade de opor-
tunidade deve se manter no centro 
das nossas reivindicações. 

As mulheres conquistaram um es-
paço melhor, mas hoje acumulam 
muito mais funções que no passado. 
Como você vê isso? 
Historicamente, a mulher é res-
ponsável pelo cuidado da casa, 
das crianças, dos idosos e dos en-
fermos. A diferença é que no pas-
sado as mulheres não tinham uma 
participação tão significativa no 
mercado de trabalho. Mesmo após 
a inserção nesse mercado, as res-
ponsabilidades familiares continu-
am sendo destinadas às mulheres. 
Dessa forma, as trabalhadoras têm 
dupla ou tripla jornada de trabalho 
e ainda sua remuneração gira em 
torno de 70% do valor do salário 
dos homens.

É importante que o comparti-
lhamento das responsabilidades 
familiares seja entre homens e mu-
lheres, e que o Estado constitua po-
líticas públicas como creches, res-
taurantes e lavanderias públicas, 
para que as mulheres tenham mais 
tempo para cuidar de si mesmas. 

No movimento sindical, como é vista 
a mulher? Nos setores cosmético e far-
macêutico, a participação da mulher é 
grande e ainda assim elas são poucas 
na diretoria. Por que isso acontece?
Por que a vida pública ainda é des-
tinada para os homens e a vida 
privada, para as mulheres. Portan-
to, o conjunto não entende que o 

sindicato é, sim, um lugar para a 
mulher participar, atuar e dirigir. 
Outro fator é que os sindicatos não 
se estruturam para que a presença 
delas seja garantida. Para que isso 
aconteça, é necessário reorganizar 
os locais e horários das atividades 
sindicais, e que em todos os mo-
mentos existam creches, viabilizan-
do a presença das mulheres. 
 
Que obstáculos você encontrou ao 
longo de sua trajetória como sindica-
lista pelo fato de ser mulher? 
Mais do que o obstáculo por ser 
mulher, ainda sofri o preconceito  
por ser negra. Não é nada fácil ser 
mulher, jovem e negra. Infelizmen-
te, a ideia é de que a sociedade deve 
ser formada por homens brancos, 
e por esse motivo tive que provar 
diariamente que tenho a mesma 
capacidade de construção política 
que qualquer outro dirigente. 
 
De que forma a atuação sindical foi 
positiva ou acrescentou na sua vida 
como mulher?
Passei a não tolerar nenhum tipo 
de violência, não aceitar a discri-
minação e as diferenças como se 
fossem algo natural. Acredito que 
a luta das mulheres ainda irá mu-
dar a lógica do sistema capitalista e 
transformar a sociedade. 

Quais são os desafios de hoje para a 
mulher trabalhadora?
Os desafios são muitos, mas vou 
apontar os que, para mim, são mais 
estratégicos: 
• A luta por creches públicas, de 

qualidade e próximas do local de 
moradia.
• A luta pela Convenção 156 da OIT 
(Organização Internacional do Traba-
lho), que trata do Compartilhamento 
das Responsabilidades Domésticas. 
• A constituição de políticas públi-
cas que permitam que as mulheres 
tenham mais tempo para estudar. 
• A permanente luta pela valoriza-
ção do salário mínimo, pois nisso 
está a valorização da autonomia 
financeira da mulher. 
• A ratificação da Convenção 189 
da OIT, que trata da regulamenta-
ção de direitos das trabalhadoras 
domésticas, corrigindo distorções 
históricas oriundas de um sistema 
escravocrata. 

O que você diria para a mulher que 
quer fazer parte da luta sindical? 
A luta da mulher é grande, mas en-
riquecedora. O movimento sindical 
precisa de muitas companheiras 
dispostas a transformar a socieda-
de e que queiram uma vida digna 
para todas as pessoas. Mas o nosso 
primeiro desafio é transformar o 
nosso lar, não admitir violência do 
companheiro e educar as crianças 
de forma igual e com divisão das 
responsabilidades. 
 
Qual a sua mensagem para as mulhe-
res da categoria?
 Vou deixar uma frase do cronista Ar-
thur da Távola: “Enquanto houver mu-
lheres alegres ou tristes, florando, fluin-
do e influindo de amor, a humanidade 
pode ter alguma esperança”. 

Venha para a luta você também!

Passei a não tolerar nenhum tipo de violência, não aceitar a 
discriminação e as diferenças como se fossem algo natural.
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LUCINEIDE varJÃo SoareS, 
Lú, como gosta de ser chamada, 
desembarcou em São Paulo em 
fevereiro de 1986, vinda do sertão da 
Bahia.

Inicialmente, trabalhou como 
empregada doméstica até conseguir 
um emprego em uma empresa 
de explosivos na região do ABC, 
em 1987, sendo demitida após 
uma greve de 11 dias, que obteve 
importantes conquistas para os 
trabalhadores.

Em seguida, empregou-se no 
setor de brinquedos e instrumentos 
musicais, numa empresa de São 
Paulo, até que em 1993 começou a 
trabalhar numa empresa do setor 
plástico, na base do Sindicato dos 
Plásticos de São Paulo, sendo sua 
porta de entrada para a militância 
sindical e, posteriormente, para a 
direção da entidade. No mesmo ano, 
realizou uma greve por melhorias 
das condições de trabalho.

No Sindicato, ocupou o cargo 
de secretária de Formação e, em 
1997, foi indicada para fazer parte 
da direção da CNQ (Confederação 
Nacional do Ramo Químico) como 
suplente da direção, onde coordenou 
as secretarias de Saúde, Gênero, 
Tesouraria, Organização Sindical, 
Coordenação-Geral, chegando à 
presidência da entidade. Formou-se 
em Serviço Social.

Eduardo Oliveira

Mulheres no comando  | entrevistas
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Como você avalia a situação da mu-
lher hoje no mercado de trabalho? 
Mudou muita coisa? Ainda tem mui-
to para melhorar?
Se olharmos o mercado de traba-
lho, hoje é possível identificar que 
muitas coisas mudaram, mas ainda 
temos muito para avançar.

As trabalhadoras ainda rece-
bem salários menores que os ho-
mens, mesmo quando ocupam os 
mesmos cargos, com as mesmas 
responsabilidades, e têm menores 
chances de crescimento profissio-
nal, apesar de estudos apontarem 
que as mulheres têm maior nível 
de escolaridade. Em 2012, o rendi-
mento mensal médio de trabalho 
dos homens foi de R$ 1.698,00 e 
das mulheres, R$ 1.238,00. Ou seja, 
as mulheres recebiam 72,9% do ren-
dimento de trabalho dos homens. 

Embora o desemprego feminino 
tenha declinado, as mulheres ainda 
correspondem a mais da metade 
do contingente (57,8%, em dados 
de 2012) que, sem sucesso, busca 
oportunidade de trabalho.

Outros grandes entraves para as 
mulheres no mercado de trabalho 
são a discriminação e o assédio mo-
ral e sexual, questões que só serão 
resolvidas com a igualdade de opor-
tunidades no mercado de trabalho.
 
As mulheres conquistaram um es-
paço melhor, mas hoje acumulam 
muito mais funções que no passado. 
Como você vê isso?
Vejo tudo isso como o grande desa-
fio contemporâneo. Ainda vivemos 
sob o paradigma do patriarcado, 
que constrói relações desiguais e 
hierarquizadas. Nós nos inserimos 
no mercado de trabalho, mas não 

houve o compartilhamento das ta-
refas domésticas das quais abrimos 
mão, porque ainda há o entendi-
mento de que o espaço privado é de 
nossa responsabilidade. Hoje, uma 
mulher que trabalha fora dedica, 
em média, 23 horas semanais aos 
afazeres domésticos, e os homens, 
em média, 10 horas. É a famosa du-
pla jornada de trabalho.

A dupla jornada sobrecarrega 
as mulheres, incidindo sobre as 
possibilidades de investimentos na 
carreira profissional ou formação, 
exigências comuns para que uma 
trabalhadora alcance melhores pos-
tos de trabalho e remuneração.

Por isso, o debate sobre compar-
tilhamento das tarefas domésticas 
é um desafio que temos que enfren-
tar, para que possamos, de fato, vi-
ver a igualdade de oportunidades, 
construindo um novo modelo de 
relação social, mais solidário e de-
mocrático.
 
No movimento sindical, como é vista 
a mulher? Nos setores cosmético e far-
macêutico, a participação da mulher é 
grande e ainda assim elas são poucas 
na diretoria. Por que isso acontece?
A participação ativa das mulheres 
nos espaços sindicais contrasta 
com a sua pouca presença em po-
sições de direção. Para uma mulher 
ascender a um cargo de direção, ela 
precisa romper barreiras, precon-
ceitos, e sua legitimidade é perma-
nentemente questionada e avalia-
da por requisitos que normalmente 
não são exigidos dos homens. 

Da mesma forma que as mulhe-
res não ocupam postos de chefia ou 
não exercem posição considerada 
“de responsabilidade” nos locais de 

trabalho, no sindicalismo elas tam-
bém não estão presentes nas instân-
cias de decisão. Outro aspecto que 
dificulta a participação feminina se 
refere às responsabilidades pelas 
tarefas domésticas, que na maioria 
das vezes não são compartilhadas 
pelos seus companheiros e maridos.

No entanto, essa realidade nun-
ca foi considerada “natural” pelas 
mulheres e foi assim que algumas 
correntes do movimento sindical, 
em sintonia com a luta feminista, 
iniciaram já no começo da década 
de 1990 um amplo movimento em 
defesa das cotas de mulheres nas 
direções. Depois de anos de deba-
te, na 6ª Plenária Nacional da CUT, 
foi aprovada a cota mínima de 30% 
de mulheres nas direções da CUT e 
suas instâncias, o que resultou na 
aprovação, em 2012, da paridade 
de participação. 

A conquista de espaços para as 
mulheres nas instâncias sindicais 
depende de cada ação, cada luta 
realizada. A ampliação dessa parti-
cipação não pode se dar através de 
uma fórmula matemática apenas, 
tem que fazer parte de uma visão 
classista de igualdade de oportuni-
dades entre homens e mulheres. 

Que obstáculos você encontrou ao 
longo de sua trajetória como sindica-
lista pelo fato de ser mulher?
A cultura machista arraigada na 
nossa sociedade impõe regras que 
se transformam em obstáculos, 
exigindo que a mulher prove a todo 
momento que é capaz de cumprir 
seu papel como liderança no sindi-
cato e em todos os espaços de po-
der. Romper com isso é uma tarefa 
cotidiana.
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De que forma a atuação sindical foi 
positiva ou acrescentou na sua vida 
como mulher?
Em todos os aspectos, me fez cres-
cer enquanto ser humano, fazendo 
com que eu não perca o sentimento 
de indignação contra toda e qual-
quer forma de exploração ou ar-
bitrariedade, e me fez aprofundar 
o conhecimento, que acredito ser 
algo cotidiano, exigindo leitura, 
formação, dedicação e muita perse-
verança para uma atuação sindical 
consequente.
 
Quais são os desafios de hoje para a 
mulher trabalhadora?
Tivemos muitos avanços, entretan-
to, sinto que, mesmo tratando de 
forma muito especial os temas e 
desafios específicos das mulheres, 
falta ainda ao movimento sindical e 
político transformar essas contradi-
ções sindicais em propostas a serem 
apresentadas nas negociações cole-
tivas e no Parlamento. Portanto, a 
negociação coletiva e a elaboração 
de leis precisam ter um olhar para 

as questões levantadas pelas mu-
lheres. Outro desafio que o movi-
mento sindical-feminista tem como 
bandeira histórica é a igualdade 
de oportunidades na sociedade, no 
mundo do trabalho e nas relações 
interpessoais. Esse é o grande obje-
tivo a ser alcançando.
 
O que você diria para a mulher que 
quer fazer parte da luta sindical? 
Participem, não esperem que a ou-
tra faça por você. O sindicato é uma 
das ferramentas de construção de 
uma sociedade mais igualitária, não 
podemos ficar esperando que as 
coisas aconteçam. Cada uma de nós 
tem que fazer a sua parte, seja no 
sindicato, seja no bairro onde mora, 
na escola onde estuda, no local de 
trabalho, enfim, em todos os espa-
ços onde atuamos. Busque sempre 
sua capacitação política e profissio-
nal, que lhe permitirá uma militân-
cia consistente e que certamente 
trará bons frutos. Fácil não é, mas, 
como toda mulher, “sabemos a dor 
e a delícia de ser o que é...”.

Qual a sua mensagem para as mulhe-
res da categoria?
Gostaria de responder essa ques-
tão com um poema que faz parte 
da minha história de vida e que me 
fortalece como mulher:

A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e perdas
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.

AssIM eu vejO A vIDA

Cora Coralina

Busque sempre sua capacitação política e profissional, que lhe permitirá 
uma militância consistente e que certamente trará bons frutos. Fácil não é, 
mas, como toda mulher, “sabemos a dor e a delícia de ser o que é...
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Mulheres no comando  | entrevistas

Conheça
feminina

ApAREciDA pEDRo (ciDA)

“As mulheres precisam se informar 
mais sobre os seus direitos, 
pois eles são constantemente 
ignorados. Muitas têm medo de 
se informar, de conversar com 
suas companheiras de trabalho 
e discutir seus direitos com o 
Sindicato. Mas é preciso que 
entendam que informação e 
comunicação são a base de tudo. 
E que só desta forma se consegue 
quebrar esse ciclo para que os 
direitos sejam conquistados.”

“Nunca fui uma pessoa de ter 
medo, sempre fui militante. No 
Sindicato me aperfeiçoei. É preciso 
ocupar os espaços, saber dos 
nossos direitos e como lutar por 
eles. É nossa obrigação lutar pelos 
nossos direitos! As mulheres da 
categoria precisam buscar mais 
informação, porque o medo é fruto 
da falta de informação.”

“O Sindicato tem um grande trabalho 
voltado para as questões de gênero. 
Fazemos todos os anos encontros 
regionais com as mulheres da 
categoria, em que abordamos vários 
temas e a maioria deles são propostos 
por elas. É quando conhecemos a 
realidade do chão de fábrica e podemos 
intervir para melhorar o ambiente 
de trabalho, tentando encaminhar os 
casos de forma adequada, além de 
informar as companheiras da melhor 
forma possível.”

céliA AlVEs pAssos

a direção

RosEMEiRE GoMEs DE BRito (RosE)

“Apesar das mulheres, 
nas últimas décadas, 
terem avançado muito e 
mostrado competência,  
ainda enfrentam diversas 
discriminações no local 
trabalho, como a diferença 
salarial, o assédio moral e 

sexual.
Nós mulheres temos 

a importante tarefa de 
conscientizar a categoria a 
mudar hábitos. Por isso temos 
que estar sempre ocupando 
nossos espaços, para garantir 
nossos direitos.”
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“Nossa sociedade é fundada 
no patriarcalismo. Para 
mudar essa situação, o 
maior desafio das mulheres 
é se formar e  informar. A 
formação e a educação levam 
o ser humano a abrir os olhos. 
O Sindicato me fez encontrar o 
meu papel na sociedade e nas 
mudanças que são necessárias 
para a conquista de direitos. E 
convidamos todas as mulheres 
da categoria para participar 
dessa construção política. 
O Sindicato está sempre de 
portas abertas para todas, 
para que as mulheres não se 
calem diante de nenhuma 
injustiça.”

jAQuEliNE souzA DA silVA MARiA Ap. ARAÚjo (ciDiNhA)ElAiNE AlVEs BlEfARi

“Os desafios para as mulheres 
trabalhadoras são muitos, 
principalmente no local de 
trabalho, onde precisamos provar 
nossa capacidade diariamente. 
Sem falar nos assédios sexual 
e moral. Outro agravante é a 
violência contra a mulher, que 
muitas vezes é sofrida dentro de 
casa e também por familiares. Os 
desafios existem e são constantes. 
Parte dessa culpa vem da nossa 
sociedade, que ainda é machista 
e conservadora. Mas somos mais 
fortes do que imaginamos e é por 
isso que tentam nos calar e nos 
intimidar. Temos que continuar 
unidas para conquistar muito 
mais.”

“O Sindicato me trouxe 
muitas coisas, me ajudou 
a identificar valores e 
ideologias que tinha dentro 
de mim e eu nem sabia. 
Além disso, me ensinou 
como fazer o processo de 
enfrentamento, os caminhos 
para a negociação e o 
equilíbrio que precisamos 
para conquistar nossos 
objetivos. Ser mulher neste 
mundo é muito complicado, 
há muito machismo e 
conservadorismo. Então, 
nós mulheres precisamos 
ter coragem para seguir 
conquistando espaço e 
fazendo a diferença.”

Mulheres no comando  | entrevistas
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Mulheres que já estiveram à frente da 
secretaria da Mulher trabalhadora
A Secretaria de Relações de Gênero foi criada em 2005. Em 2011, 
o nome foi alterado para Secretaria da Mulher Trabalhadora.
Mandato 2005 – 2009  – Aparecida Pedro
Mandato 2010 – 2011 – Célia Alves dos Passos
Mandato 2012 – 2013  – Jaqueline Souza da Silva Nascimento
Mandato 2014 – 2015 – Elizabete Maria da Silva
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Negociações coletivas garantem 
avanços nos direitos das mulheres

Victor Gnecco Pagani

A ampliação de direitos e o combate 
à discriminação contra as mulheres 
estão cada vez mais presentes nas 
ações e negociações coletivas 
realizadas pelo Sindicato. 
Iniciativas que apontam para o 
fim das disparidades de gênero 

no mercado de trabalho, 
que visam à maior 

proteção às mulheres no local 
de trabalho e que se propõem a 
assegurar a liberdade de orientação 
sexual têm ocupado espaço 
crescente na agenda sindical. Fatos 
que têm resultado em importantes 
avanços nas convenções coletivas 
de trabalho da categoria e têm 

contribuído para a construção 
de uma sociedade mais justa e 
igualitária.

Pretende-se aqui traçar 
um panorama histórico dos 
direitos relativos às mulheres e à 
equidade de gênero introduzidos 
nas convenções coletivas da 
categoria nos últimos 30 anos. 
São garantias que visam impedir 
que as trabalhadoras sofram 
discriminação, sejam preteridas 
na admissão, recebam salários 
menores ou enfrentem maiores 
obstáculos para se manter e 
ascender na profissão, entre outras 
tantas adversidades.

Cláusulas relativas às trabalhadoras mulheres e à equidade de gênero

A primeira cláusula relati-
va ao trabalho das mulheres 

foi introduzida na conven-
ção coletiva da catego-

ria de 1976/1977 e 
versava sobre a “ga-
rantia de estabilida-
de provisória à em-
pregada gestante até 

60 dias após o término 
do período do licencia-

mento compulsório”. 
Novas conquistas só 

ocorreram depois da vitória da 
oposição cutista nas eleições do 
Sindicato em 1982, que possibilitou 
a redemocratização da entidade e a 
intensificação das lutas.

Em 1984/1985 foi incluida a ga-
rantia às gestantes de “condições 
de trabalho compatíveis com seu 
estado, sob orientação do serviço 
médico”, e a ampliação da garan-
tia de estabilidade à gestante de 
60 para 90 dias após o término da 
licença. Ainda nessa convenção, foi 

instituída também a alternativa 
para as empresas reembolsarem as 
despesas mensais com creche cor-
respondentes “a até 36% do Valor 
de Referência (VR) vigente no mês 
de reembolso” até o filho completar 
seis meses de idade, além de garan-
tido o abono de falta por um dia em 
caso de internação hospitalar de fi-
lho dependente economicamente. 

Na segunda metade da década 
de 1980, durante grande eferves-
cência sindical, campanha pelas 

Desafios das Trabalhadoras Químicas  |
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A primeria cláusula relativa ao trabalho das mulheres foi 
introduzida  na convenção coletiva da categoria em 1976
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Diretas Já, explosão de greves em 
todo o país e o processo de mobili-
zações para a Constituinte de 1988, 
a categoria conseguiu estender, am-
pliar e acrescentar direitos nas suas 
convenções coletivas de trabalho. 

O direto ao reembolso das des-
pesas com creche foi estendido às 
adotantes e aos pais com “a guarda 
legal e exclusiva dos filhos”, o va-
lor do reembolso foi ampliado para 
até 50% do salário normativo e seu 
tempo de concessão, ampliado para 
até 12 meses. À garantia de abono 
de falta por um dia para a interna-
ção hospitalar de filho, foi acresci-
do o abono do dia da alta médica. 

O Sindicato também incorporou 
à convenção coletiva a explicitação 
do direito a salário igual para tra-
balho igual, sem distinção de sexo, 
nacionalidade, cor, raça e estado 
civil, e da garantia de que as traba-
lhadoras em licença-maternidade 
não sejam desconsideradas nos 
processos internos de avaliação 
de desempenho, seleção interna 
e promoção, além da proibição da 
“realização de teste de gravidez 
pré-admissional ou qualquer outro 
tipo de investigação comprobatória 
de esterilização da mulher”. 

Nos anos de 1990, marcados por 
abrupta abertura econômica, enor-
me desemprego e ofensiva patronal 
para precarizar as relações de tra-

balho, as ações do Sindicato impe-
diram retrocessos referentes aos di-
reitos das mulheres da categoria e, 
em sentido oposto, possibilitaram 
até novas conquistas.

Avanços importantes 
Ao longo da década, foram acres-

centados à convenção coletiva: a 
licença remunerada para as empre-
gadas que adotarem crianças (ini-
cialmente de 30 dias para crianças 
com até 12 meses de idade e depois 
ampliada para 60 dias para crian-
ças com até 24 meses); o auxílio 
por filho excepcional (instituído em 
1992/1993 no valor de até 20% do 
salário normativo, depois ampliado 
para até 50% em 1993/1994 e para 
até 60% em 1995/1996); 
a garantia de empre-
go ou salário de 30 
dias em casos de 
aborto legal; o 
direito ao abono 
de até 24 horas 
para levar filho 
menor de 14 anos 
ao médico; e a ma-
nutenção de absor-
ventes higiênicos 
nas enfermarias 
ou caixas de pri-
meiros socorros, 
para ocorrências 
e m e rg e n c i a i s . 

Ainda nos anos de 1990, a categoria 
conseguiu a ampliação do tempo de 
concessão do auxílio-creche de 12 
para 18 meses. 

Na década de 2000, sobretudo 
durante o período dos governos 
do presidente Lula, com a susten-
tação do crescimento econômico 
em patamares mais elevados, a di-
minuição das taxas de desempre-
go e o aumento da formalização 
do trabalho, as mulheres quími-
cas e farmacêuticas continuaram 
conquistando melhorias nas suas 
convenções coletivas. Destacam-se 
entre as conquistas: a ampliação 
da garantia de emprego ou salário 
de 30 para 60 dias e a garantia de 
licença remunerada de 15 dias nos 
casos de aborto legal; a ampliação 
do prazo para comprovação de ges-
tação atípica de 90 para 120 dias, 
nos casos de rescisão de contrato; 
e a ampliação do auxílio por filho 
excepcional de até 60% do salário 
normativo para até 80% e, poste-
riormente, para até 90% do piso 
salarial.
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ao parceiro, em união estável com 
pessoas do mesmo sexo. 

Ainda nesta década, na conven-
ção coletiva do setor químico, foi 
introduzida a recomendação de que 
“as empresas avaliem a possibilidade 
de adesão ao programa previsto na 
Lei n° 11.770/2008”, que criou o Pro-
grama Empresa Cidadã, destinado à 
prorrogação da licença-maternidade 
por 60 dias, totalizando 180 dias, me-
diante concessão de incentivo fiscal. 

Entretanto, a despeito dos aspec-
tos positivos que a conquista de tais 
cláusulas representam para as mu-
lheres trabalhadoras, observa-se que 
os avanços mais significativos se res-
tringem à proteção à maternidade, 
enquanto os temas relacionados às 
diferenças salariais e às dificuldades 
que as mulheres enfrentam para as-
cender dentro das empresas perma-
necem limitados e não têm produzi-
do resultados concretos. 

Por fim, cabe destacar que as 
lutas pelo efetivo direito à licença-
-maternidade de 180 dias, pela ex-
tensão dos direitos conquistados no 
setor farmacêutico ao setor químico 
e pelo respeito nos locais de traba-
lho a todos os direitos previstos nas 
convenções 
c o l e t i -
vas são 
e x e m -
p l o s 
de que 
ainda há 
um longo 
caminho a 
ser percorri-
do em direção 
a uma socieda-
de mais justa e 
igualitária.

Outros avanços na convenção co-
letiva foram: a ampliação da licença 
para empregada adotante, no que se 
refere ao tempo da licença e à idade da 
criança, e a extensão aos empregados 
adotantes do abono de faltas por cin-
co dias, concedido aos pais biológicos; 
além da explicitação de que “nos casos 
de promoção, a empresa não fará dis-
tinção com relação ao sexo, nacionali-
dade, cor, raça, idade ou estado civil”. 

A partir de 2005, com a separa-
ção da negociação coletiva do setor 
farmacêutico, alteração da data-
-base do setor para abril e vigência 
de uma convenção coletiva própria, 
alguns direitos avançaram de forma 
diferenciada entre os setores. No se-
tor químico, houve a ampliação do 
abono para levar filho menor de 14 
anos ao médico, de até 24 horas para 
32 horas, enquanto no setor farma-
cêutico a idade do filho foi estendida 
para menor de 16 anos e o número 
de horas abonadas, ampliado para 
até 38 horas. O tempo de concessão 
do auxílio-creche foi estendido de 18 
para 24 meses no setor químico, e 
no farmacêutico, para 
30 meses. 

Também foram incorporados à 
convenção coletiva do setor farma-
cêutico: o direto “a dois intervalos 
de uma hora ou um único intervalo 
de duas horas, a critério da traba-
lhadora, para amamentar o próprio 
filho até que ele complete seis me-
ses”; e a garantia de que “as empre-
sas não descontarão ausências de 
empregada gestante para realiza-
ção de exames e/ou consultas mé-
dicas, mediante justificativa ou de-
claração elaborada pelo médico ou 
responsável, desde que entregue ao 
serviço médico ou departamento 
pessoal da empresa”; além da am-
pliação do abono de falta para in-
ternação hospitalar de filho de até 
18 anos, esposa ou companheiro de 
1 para até 2 dias. 

Nos anos de 2010, com a eleição 
de Dilma Rousseff, primeira mulher 
a ocupar a Presidência na história 
do Brasil, a organização e luta das 
mulheres contra qualquer forma 
de discriminação se fortaleceu em 
todo o país, e não foi diferente no 
Sindicato. Tanto o setor químico 
quanto o farmacêutico incluíram 

em suas convenções coletivas a 
não distinção por orientação 

sexual e a extensão de todos 
os benefícios 

previstos nas 
convenções 
coletivas aos 
d e p e n d e n -
tes legais do 

empregado e 
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no campo da invisibilidade, 
responsáveis pelo aparecimento 
de novas doenças, em especial 
dos transtornos mentais. Esse 
aspecto nos leva a afirmar 
que o desemprego foi um jeito 
importante que os empresários 
encontraram para disciplinar o 
mundo do trabalho, aumentar seus 
ganhos e diminuir os gastos.

Desde 2007, os países europeus 
enfrentam uma crise conjuntural 
e estrutural no âmbito econômico 
e social, cada vez mais grave, 
o que acarretou consequências 
globalizadas, a tal ponto que os 
organismos internacionais (OIT, 
2013b) chamam nossa atenção, em 
especial, para a problemática dos 
jovens e das mulheres nesse novo 
cenário laboral. Os jovens têm 
três vezes maiores probabilidades 
de ficar desempregados que os 
trabalhadores com mais idade, 
expressando que mais de 75 
milhões de jovens no planeta estão 
necessitando de emprego. Essa 
nova geração de trabalhadores 
vive uma situação delicada, 
na qual predomina crescente 
insegurança em relação ao futuro 

Reestruturações e pressão por metas de 
produção: uma breve arquitetura da sujeição 
Margarida Barreto1 
Roberto Heloani2

Nas últimas décadas, ocorreram 
imensas transformações na 
economia mundial e um profundo 
processo de reestruturação 
produtiva do capital, através 
da integração dos mercados 
financeiros, demissões massivas 
e desregulamentações variadas. 

Essa dimensão veio 
acompanhada de 
mudanças profundas 
na organização de 
trabalho, na forma 
de administrar e 
fazer política no 
interior das empresas. 
Trabalhadores 
conheceram uma nova 
política focada na 
sedução e captura de 
seus desejos, a qual 
continua centrada na 
adesão de cada um 
aos valores e missão 

da empresa, como condição de 
avanço profissional, configurando 
um novo jeito de ser “trabalhador-
que-labora-e-colabora”.

Nesse rápido cenário, surgiram 
novas formas de dominação ao 
lado dos novos riscos, que estão 

Artigo  | saúde

Introdução

1Médica. Doutora em Psicologia Social – Departamento de Psicologia 
Social, PUC/SP. Coordenadora da Rede Nacional de Combate ao 
Assédio Laboral e outras manifestações de Violência no Trabalho.
2Psicólogo e advogado. Professor Livre-Docente titular e 
pesquisador da Faculdade de Educação (FE) e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).
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ante empregos precarizados, 
aumento do trabalho terceirizado 
e quarteirizado. Eles fazem parte 
de uma geração denominada 
“nem-nem-nem” (nem estuda, 
nem trabalha e nem procura 
emprego). Essa dimensão nos 
revela incertezas quanto ao futuro, 
desencanto com o mundo do 
trabalho, mostrando uma tênue 
fronteira entre a precária inserção 
social e uma possível cooptação de 
muitos desses jovens por parte do 
crime organizado.  

O último informe da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT, 2013a) apresenta-
nos um quadro desolador: 
apesar da maior presença da 
mulher no mercado de trabalho, 
o desemprego as atinge mais 
intensamente, fazendo com que as 
taxas sejam mais altas para elas 
se comparadas às dos homens, 
sem perspectiva de melhoras 
nos próximos anos. Persiste 
a segregação profissional nos 
diferentes ramos da economia, na 
medida em que as mulheres estão 
concentradas em determinadas 
funções e setores, estando 
destinadas à realização de 
trabalho repetitivo, dito de menor 
complexidade, o que ainda justifica 
os salários menores quando 
comparados aos dos homens.  

Por outro lado, nas economias 
mais desenvolvidas a crise afetou 
mais intensamente aos homens 
que trabalham no comércio, 
enquanto na américa Latina, e 
em especial no Brasil, as mulheres 
foram as mais afetadas. Portanto, 
entre 2002 e 2007, enquanto a taxa 
de desemprego feminino alcançou 

níveis de 5,8%, os homens 
atingiram 5,3%, e a consequência 
foi o desaparecimento de 13 
milhões de empregos para as 
mulheres (OIT, 2013a).

Em síntese, o capitalismo 
reestruturou sua forma de produzir, 
agir e administrar o trabalho, 
conseguindo aumentar as metas 
e a lucratividade, mesmo que à 
custa de demissões, maior pressão 
e opressão moral, sequestro das 
emoções e pensamentos, ao 
mesmo tempo em que impôs 
maior sofrimento psíquico aos 
trabalhadores. Nesse contexto, as 
terceirizações e quarteirizações 
cresceram ao mesmo tempo em 
que as subcontratações dominam 
o mercado. Se não bastasse a 
reestruturação produtiva, novas 
ações ganharam vigor na “pele” 
da política de flexibilização e 
competitividade enquanto uma 
voz única ecoa por todos os 
corredores do intramuros: “vamos 
enxugar a máquina”; “temos 
que diminuir gastos”; “olha, 
pessoal, vamos dar produção, 
senão a empresa fecha”. E, 
atônitos, trabalhadores passaram 
a vivenciar e testemunhar, com 
medo e em silêncio, as demissões, 
os afastamentos por doença, e 
passaram a trabalhar, mesmo 
adoecidos. Assim, os novos 
modos de organizar o trabalho, 
associados à competitividade, ao 
individualismo e ao esgarçamento 
dos laços afetivos, influíram 
profundamente em valores 
identitários, transformando 
todos em colaboradores ativos 
e sujeitados, competitivos e 
individualistas. 

No século XVII, o filósofo 
holandês Spinoza escreveu que 
“o maior bem de um homem é 
o outro homem”; portanto, ao 
nos tornarmos mais solitários, 
perdemos. Enfraquecemos-nos e 
nos entristecemos. Isolamo-nos 
e nos tornamos testemunhas em 
silêncio. Negamos a nós mesmos e 
ao outro o amor e a solidariedade 
necessárias para enfrentar as 
asperezas da vida. Ao contrário, 
quando homens e mulheres 
se aglutinam, relacionam-se 
e se organizam, para juntos 
combaterem as agruras que 
assolam a todos, podem superar 
e conquistar novos espaços, 
criar novas formas de organizar 
o trabalho, transformar seu 
entorno e a sociedade em que 
vivem. Entretanto, no mundo 
do trabalho contemporâneo, 
os colaboradores vivem com 
frequência o aviltamento, a 
exploração, as desqualificações, 
as humilhações, as discriminações 
e o adoecimento, o desemprego 
e a exclusão social. Esses 
são elementos presentes na 
sociedade contemporânea, 
desenhada pelos liberais e 
sua política de permanente 
reestruturação produtiva, com 
desregulamentações, baixos 
salários e sobrecarga de trabalho. 
Os novos regimes e as regras 
impostas à execução do trabalho 
(enquanto criador de valores e 
propiciador da atividade cotidiana) 
impactaram a construção do Eu e 

Do discurso que destrói 
a autonomia do sujeito
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do Outro, alterando a imagem da 
identidade de si.  

Aos novos discursos foi 
acrescida a história das doenças 
e morte no e do trabalho, em 
presença de um mundo em 
constante mutação, cujo traço 
dominante do processo produtivo 
é a sua destrutividade, na medida 
em que se apropria das riquezas, 
do excedente do trabalho, 
estimula a competitividade, o 
individualismo e o consumismo 

desenfreado, sendo 
este o que alimenta 
e conserva o 

metabolismo 
social do 

próprio capital 
(MÉSzÁROS, 
1989). A 

tendência 
destrutiva da 

lógica de produção 
e da concorrência 

capitalista, que se 
intensifica neste momento 

histórico-social, tem se 
convertido em deterioração 

acelerada das forças produtivas, 
do trabalhador como ser humano, 
da natureza e do meio ambiente 
(ANTUNES, 2001). 

O excesso de trabalho que exige 
ultrapassar a meta sempre flexível 
e ascendente a cada jornada, a 
responsabilidade com a qualidade 
da peça que deve ter seu defeito 
zerado, as avaliações individuais 
que não reconhecem o que o 
trabalhador faz, a competitividade 
estimulada que leva à indiferença 
e à quebra dos laços fraternos e de 
amizade, a indiferença e a opção 
pelo silêncio ante o sofrimento 

do outro e as humilhações 
constantes e sistemáticas levam-
nos lentamente para a morte, 
e nem sempre a uma morte 
intencionalmente causada por si, 
mas aos mais diversos tipos de 
morte, ao desgosto pela vida, ao 
abandono de si, ao medo de perder 
o emprego, ao sentimento de 
traição ante o silêncio dos colegas 
(BARRETO; BERENCHTEIN NETTO; 
BATISTA, 2010).

Nesse contexto, a violência 
no local de trabalho – expressa 
em velhas e novas roupagens – 
adquire uma nova configuração: 
intensificação e densificação do 
trabalho, impulsionada por sua 
reorganização (terceirizações, 
trabalho parcial e temporário); 
diminuição de gastos e voraz 
apelo produtivo aos colaboradores, 
com promessas sedutoras de 
ascensão profissional. Enquanto 
isso, aumentou o número de 
acidentes, doenças e óbitos 
do trabalho; surgiram novas 
patologias relacionadas aos 
transtornos psíquicos, ocasionadas 
por longas jornadas, falta de 
descanso, sobrecarga de trabalho, 
discriminações, desqualificações e 
punições constantes para aqueles 
que não alcançaram a meta de 
produção, dentro de uma lógica 
insana de exigência por produzir 
cada vez mais e mais rapidamente. 

Ao lado dessa realidade e 
como forma de maior controle 
e desmobilização da classe 
trabalhadora, aumentaram 
as demissões de dirigentes 
combativos e até mesmo ocorreram 
homicídios, quer na cidade 
quer no campo. Desse modo, 

Reprodução/SXC.HU
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convivemos com formas diferentes 
de exploração: o trabalho infantil, 
o trabalho forçado, o desemprego 
que exclui o ser humano das 
relações sociais e o “demite” da 
vida, a discriminação dos gays, 
negros e grupos minoritários 
(ANTUNES, 2001). 

Cada uma dessas formas de 
expressão da luta de classe e a 
violência no mundo do trabalho 
infringe os direitos humanos, seja 
pela ameaça ao direito à vida seja 
pelo atentado à dignidade. É nesse 
contexto que os assédios ocorrem, 
constituindo uma das faces de um 
fenômeno mais amplo, a violência 
social, e nesse sentido devemos 
atentar que o conceito de violência 
vai além da mera agressão física. 
Inclui o uso de poder e da força, 
que pode ser física, política, 
econômica, psicológica ou moral, 
o que envolve relações laborais 
no âmbito individual ou coletivo, 
quer sejam simétricas quer não, e 
cuja origem está na organização 
do trabalho e na forma de 
administrá-lo (FREItaS; HELOaNI; 
BARRETO, 2008). Portanto, o 
assédio laboral em suas diferentes 
configurações e manifestações 
(individual ou coletivo) é um 
processo de destruição insidioso e 
de devastação da vida, atingindo 
mais as mulheres que homens. 
Esse ritual de humilhações causa 

danos à saúde física e mental 
que podem levar ao suicídio. 

Estudando há muito 
tempo a violência no e do 

trabalho, estamos 
convictos de 

que, nos dias atuais, o trabalho 
pode enlouquecer, sim, em 
especial pelas duplas mensagens. 
Todas as organizações hoje, em 
maior ou menor grau, respondem 
à metáfora da dominação, ou seja, 
todas as empresas lidam com os 
trabalhadores como se fossem 
seus “recursos humanos”. Melhor 
dizendo, dispensando-os quando 
já não lhes são mais úteis, quando 
adoecem, quando são críticos, 
quando não aceitam participar das 
práticas ilícitas. 

Nesse sentido, o sofrimento e 
o constrangimento no trabalho 
constituem fenômeno pouco visível, 
porém não menos importante, 
provocado pela nova realidade de 
precarização das relações laborais, 
tendo como consequência a criação 
de uma nova subjetividade, que se 
fortalece precarizando a si mesma e 
ao outro em suas relações afetivas. 

Logo, não se pode brincar com 
o limite de tolerância à violência 
no trabalho, pois toda a violência 
é paga. Socialmente, temos a 
violência estrutural, exercida 
pelos mercados financeiros e 
que traz como consequência as 
reestruturações, as demissões, a 
perda de segurança, o trabalho 
precário, as doenças e mortes no 
e do trabalho. Temos também o 
aumento dos suicídios, 
da criminalidade, da 
delinquência, das 
drogas, do alcoolismo, 

entre outros. São atos incontáveis, 
grandes e pequenos, que 
expressam a violência cotidiana 
vivida no intramuros (BOURDIER, 
2003). 

Cremos que o assujeitamento 
a que os trabalhadores estão 
submetidos não os anula 
totalmente. Há alienação, 
fetichismo, estranhamento, pois 
o chão de fábrica deixa marcas 
na alma, quer seja ela de face 
toyotista, fordista, taylorista ou 
outra. Para esse trabalhador que 
não se sente totalmente engajado 
no ideário da empresa, que não 
tem no “flexitempo” a centralidade 
de sua vida e que, ao mesmo 
tempo, foi consumido pelas 
doenças e sofrimento, resta-lhe a 
demissão. 

Ao final, perguntamos: 
como se sentem os demitidos? 
Talvez fracassados e, com certa 
frequência, se não se reinserem 
no mercado, caminham para 
o suicídio, em consequência 
do frequente sentimento de 
impotência e vergonha dominante. 
E como se sentem aqueles que 
testemunham os desligamentos? 
Inseguros e plenos de incertezas 
quanto ao futuro. Desanimados 
e dominados pelo medo de ser o 
próximo a ser excluído, passam a 
trabalhar, mesmo que adoecidos. 
Nisso, a administração do 
trabalho tem papel importante 
no estabelecimento do diálogo, 
na exigência do respeito e 
reconhecimento do saber-fazer; no 
estabelecimento de uma política 
de promoção justa, sem punições; 
uma política de metas e produção 
compatível com o trabalho decente 
e uma vida digna e saudável para 
todos os trabalhadores. (1)

1Referências bibliográficas disponíveis aos interessados.
Solicite pelo e-mail: megbarreto@uol.com.br; rheloani@gmail.com
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Dicas  | livros

História das Mulheres no Brasil  |

Infiel  |

Histórias de Mulheres  |

Mulheres no Brasil Colonial  |

A Casa dos Espíritos  |

As Boas Mulheres da China  |

As Mulheres ou os silêncios da História  | 

Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado  | 

Mary del Priore

ayaan Hirsi ali

rosa Montero

Mary del Priore

isabel allende

Xinran

Michelle Perrot

Gustavo venturi 
e Tatau Godinho 
(orgs.)

O livro História das Mulheres no Brasil conta a trajetória das mulheres brasileiras, do período colonial aos nossos 
dias. Participam da publicação duas dezenas de historiadores, além da consagrada escritora Lygia Fagundes Telles, 
mostrando como nasciam, viviam e morriam as brasileiras e o mundo material e simbólico que as cercava.

Autobiografia de uma mulher que foi criada nos costumes tribais da Somália, sofreu mutilação genital e espanca-
mentos brutais na infância, foi muçulmana devota, fugiu de um casamento forçado, tornou-se deputada na Holanda, 
clamou pelos direitos das muçulmanas, criticou Maomé e está condenada à morte pelo fundamentalismo islâmico.

A autora traça perfis de mulheres “fortes ou sutis, gloriosas ou insuportáveis, mas todas interessantes”. Mais do que 
as mulheres que lutaram conscientemente contra o sexismo de várias épocas da história da humanidade, ela busca 
aquelas que venceram os preconceitos, fugiram dos padrões e reivindicaram a liberdade de assumir sua humanidade 
plena, com todas as suas luzes e sombras. 

O livro reconstitui passos, vivências e trajetórias: a história das mulheres e de sua diferença sexual, as múltiplas 
formas que utilizaram para lutar por si e pelos seus, a sua vida pública e privada e as representações do feminino. 
Com um texto sensível e detalhado, demonstra que, ao contrário do que se pensou por muito tempo, o lugar da 
mulher é na história, ultrapassando muitas vezes os mais variados limites que lhe são impostos.

A Casa dos Espíritos foi o livro de estreia da escritora Isabel Allende. Misturando fantasia e realidade, o romance 
narra 70 anos na vida da conturbada família Trueba. A história do Chile, entre 1905 e 1975, é o plano de fundo da 
narrativa, tão chocante como na realidade foi. E como não poderia deixar de ser, em se tratando de Isabel Allende, 
as personagens femininas são o centro de tudo.

Reportagem reveladora sobre a condição de vida das mulheres na China moderna. De 1989 a 1997, a jornalista 
chinesa Xinran entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais em seu programa de rádio “Palavras 
na Brisa Noturna”. Neste livro revelador, escrito após a autora ir para Londres, estão relatos tocantes e dramáticos – 
incluindo os que nunca foram transmitidos pelo rádio, por causa da censura.

Este livro reúne textos que podem eliminar as etapas, as descobertas, os equívocos, as dificuldades e prazeres, e as 
primeiras interrogações sobre a condição e o lugar da mulher na história. 

Este livro é resultado de profícua parceria entre a Fundação Perseu Abramo e o Sesc. O volume conta com a participa-
ção de 33 autoras e 3 autores do campo das Ciências Sociais, do Direito, da Psicologia, da Saúde e da Comunicação, 
lideranças políticas, governamentais e ativistas de movimentos sociais para, à luz dos dados apresentados sobre as 
mulheres, refletir sobre seus significados na sociedade.
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Dicas  | filmes

Histórias Cruzadas

terra Fria

Pão e Rosas

Norma Rae 

Anjos Rebeldes

Divã

Ambientado no Mississipi durante os anos de 1960, Histórias Cruzadas é estrelado por Emma Stone (de Zumbilândia) como Skeeter, 
uma garota da sociedade sulista que volta da universidade determinada a se tornar escritora, mas faz a vida de seus amigos – e 
de uma pequena cidade do Mississipi – virar de cabeça para baixo quando resolve entrevistar as mulheres negras que passaram 
a vida toda cuidando de proeminentes famílias sulistas. Viola Davis, atriz indicada ao prêmio da Academia, por Comer, Rezar e 
Amar, estrela como Aibileen, a empregada da melhor amiga de Skeeter que é a primeira a se abrir – para desespero de seus amigos 
na fechada comunidade negra. Apesar de as amizades de toda a vida de Skeeter estarem em risco, ela e Aibileen continuam seu 
trabalho conjunto e logo mais mulheres aparecem para contar suas histórias – e, no final das contas, elas têm muito a dizer. Pelo 
caminho, amizades inesperadas são feitas e uma nova irmandade é criada, mas não antes que todos na cidade tenham alguma 
coisa a dizer quando são, de forma inconsciente e inadvertida, pegos em tempos de rápidas mudanças.

No início dos anos de 1970, Josie Aimes foge do marido e volta para sua terra natal, onde começa a trabalhar em uma mina de ferro. 
Ela e suas colegas são molestadas pelos homens que trabalham no local, mas os proprietários não fazem nada a respeito. É quando 
Josie decide mover uma ação legal contra eles. Inspirado no primeiro caso bem-sucedido contra o assédio sexual nos Estados Unidos.

Duas irmãs mexicanas trabalham como faxineiras em Los Angeles sem qualquer proteção trabalhista e para um patrão abusivo. 
Com a ajuda de um ativista americano, namorado de uma delas, decidem se rebelar, mesmo correndo o risco de serem extraditadas. 
Ótimo filme do britânico Ken Loach.

Sally Field ganhou seu primeiro Oscar e o prêmio de melhor atriz em Cannes como uma mãe solteira, operária de uma fábrica de 
tecidos, que mora com os pais, também tecelões. Todos trabalham em condições degradantes, até a chegada de um sindicalista, 
vindo de Nova York e, a princípio, hostilizado pelos próprios operários. Aos poucos, a luta pela formação de um sindicato ganha 
adeptos. Bom filme de Martin Ritt, um diretor sempre engajado.

Um filme que retrata a luta pelo sufrágio feminino. A trama gira em torno do pequeno grupo liderado por Alice Paul. A atriz conse-
gue passar toda a força e capacidade de liderança da personagem, que não desiste nunca de seus ideais.

Divã conta a história de Mercedes, uma mulher de 40 anos que vive às voltas com as alegrias e desafios da sociedade contemporânea.
Casada e mãe de dois filhos, Mercedes decide, mesmo sem saber bem o porquê, procurar um psicanalista. E, assim, o que antes era 
apenas uma curiosidade transforma-se em uma experiência devastadora, que provoca uma série de mudanças em sua vida cotidiana.
No divã, Mercedes questiona o seu casamento, a realização profissional e seu poder de sedução. A melhor amiga Mônica, com-
panheira de todos os momentos, vê de perto a transformação de Mercedes e participa de suas novas experiências e descobertas, 
apesar de nem sempre concordar com suas escolhas.
Suas revelações para o analista, assim como as conversas com a melhor amiga, dão novo rumo à vida de Mercedes, que a princípio 
parecia boa, estável, mas sem grandes emoções. É só o princípio de uma grande transformação.
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A Excêntrica Família de Antonia

No tempo das Borboletas

Acorda, Raimundo... Acorda!

As Horas

Desafiando as convenções sociais de uma pequena comunidade, Antonia constrói um mundo particular, com todos os renegados 
que sua imensa generosidade pode acolher. A filha lésbica, a neta superdotada, o filósofo pessimista, o padre herege, a amiga que 
adora engravidar e a vizinha abusada sexualmente são alguns dos personagens que tornaram este filme uma deliciosa celebração 
da vida. E da morte.

O filme conta a história das irmãs Mirabal, que ajudaram a organizar um grupo de oposição à ditadura de Trujillo. Presas e tortu-
radas várias vezes, elas continuaram lutando até que, em 25 de novembro de 1960, foram apunhaladas e estranguladas em uma 
plantação de cana-de-açúcar, a mando do ditador. O assassinato causou grande comoção na República Dominicana e acirrou a 
oposição popular contra o governo, culminando no assassinato de Trujillo, em maio de 1961.

Dirigido por Alfredo Alves, o filme lança a questão: e se as mulheres saíssem para o trabalho enquanto os homens cuidam dos 
afazeres domésticos? Essa é a história de Marta (Eliane Giardini) e Raimundo (Paulo Betti), uma família operária, seus conflitos 
familiares e o machismo, vividos num mundo onde tudo acontece ao contrário. A produção é baseada em uma radionovela 
de José Ignácio Lopez Vigil.

O filme conta a história de três mulheres, em três períodos diferentes, e suas relações com o livro Mrs. Dalloway. Em 1923, vive Virginia 
Woolf, autora do livro, que enfrenta uma crise de depressão e ideias de suicídio. Em 1949, Laura Brown, uma dona de casa grávida 
que mora em Los Angeles, planeja uma festa de aniversário para o marido e não consegue parar de ler o livro. Nos dias atuais, Clarissa 
Vaughn, uma editora de livros que vive em Nova York, dá uma festa para o seu ex-amante Richard, que está morrendo de Aids.

Dicas  | filmes

Maria Cheia de Dor
Documentário sobre a violência contra a mulher, que além de marcas no corpo deixa marcas invisíveis. Agressões 
físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais narradas pelas vítimas e analisadas por especialistas. Aborda a 
Lei Maria da Penha. O filme foi apresentado como projeto de conclusão de curso pelas alunas Júlia Marques e Suélen 
Machado, do Instituto Superior de Educação de Brasília (IESB).

tomates Verdes Fritos
Evelyn Couch é uma esposa deprimida que não tem a atenção de seu marido. Ela visita sua tia no hospital toda semana e assim 
conhece Ninny Threadgoode, uma senhora de 83 anos que adora contar histórias. Ninny conta a história de Idgie Threadgoode, 
uma moça dos anos de 1920 que constrói uma amizade verdadeira com Ruth. Ambas são vistas com maus olhos pelas pessoas da 
cidade, por apoiarem os negros e lhe darem comida nos fundos da lanchonete.
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Informações úteis  |

Casas Abrigo
As Casas Abrigo oferecem atendimento 

temporário para mulheres em risco de 
morte. Os endereços são sigilosos para 
garantir a segurança e integridade física 
da mulher, que permanece no local por no 

1) Casa Abrigo Maria da Penha:
contato através de qualquer Centro de Referência
2) Casa da Mamãe:
contato através da Fundação Francisca Franco 
Tel. (11) 3120-2342

Centros de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência
Os Centros de Atendimento para Mulheres 

Vítimas de Violência são unidades voltadas à 
mulher em situação de violência doméstica e 

Atividades desenvolvidas:
1) Orientação por telefone para mulheres que precisem de apoio e 
agendamento de atendimento.
2) Prestação de serviço-referência para o acompanhamento 
da questão da violência de gênero e para a realização dos 
encaminhamentos necessários a cada problema.

mínimo três meses. O objetivo é oferecer 
subsídios para que a mulher consiga viver 
de forma autônoma, sem precisar voltar 
para a antiga residência.

Atualmente, contamos com a 

Casa Abrigo Elenira Resende de Souza 
Nazareth, que tem endereço sigiloso.

Existem também as Casas Abrigo sob 
gestão da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social (SMADS), que são:

Confira os pontos de atendimento da Prefeitura disponíveis na sua região:
• Centro
Centro de referência da Mulher
Rua 25 de Março – Centro – Tel. (11) 3106-1100

• Zona norte
Casa Brasilândia
Rua Silvio Bueno Peruche, 538 – Brasilândia
Tels. (11) 3983-4294 | (11) 3984-9816

 • Zona Sul
Casa eliane de Grammont:
Rua Doutor Bacelar, 20 – Vila Clementino
Tels. (11) 5549-9339 | (11) 5549-0335

3) Casa de Marta e Maria:
contato através da Fundação Francisca Franco
Tel. (11) 3120-2342
4) Cae “Maria rosa”: endereço sigiloso
5) Cae abrigo para Mulheres da Comunidade I 
endereço sigiloso

3) Orientação, capacitação e formação de grupos de mulheres para 
o enfrentamento da violência sexual e doméstica.
4) Encaminhamento para hospitais da rede municipal para 
atendimento de violência sexual e doméstica, inclusive nos casos de 
necessidade de cirurgia plástica reparadora.

• Zona leSte
1) Casa Ser Dorinha
Av, Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 485
Cidade Tiradentes
Tels. (11) 2555-7090 | (11) 2555-4806
2) Casa de Isabel
Rua Professor Zeferino Ferraz, 486 – Itaim 
Paulista – Tel. (11) 2025-3271
3) Casa Cidinha Kopcak
Rua Margarida Cardoso dos Santos, 500
São Mateus – Tel. (11) 2015-4195
4) Casa Viviane dos Santos
Rua José Teixeira, 87 – Lajeado – Tel. (11) 2553-2424

também existem Centros de atendimento para Mulheres Vítimas de Violência sob gestão da 
Secretaria Municipal de assistência e Desenvolvimento Social (SMaDS), que são:

• Zona norte
CISM II – Centro de Integração Social da Mulher II
Rua Ferreira de Almeida, 23 – Casa Verde
Tel. (11) 3858-8279
 • Zona Sul
CISM I – Centro de Integração Social da Mulher I
Rua Álvaro Nunes, 184 – Campo Belo
Tel. (11) 3271-7099
CISM III – Centro de Integração Social da Mulher III
Rua do Fico, 234 – Ipiranga – Tel. (11) 2272-0423
Casa Sofia
Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira, 06 – Jardim Dionizio
Tels. 0800-770-30-53 | (11) 5831-3053

a Secretaria de Justiça do estado também 
oferece uma Casa abrigo, que é:

CoM VIDa: contato através da 1ª Delegacia da 
Mulher (DDM) – Tel.  (11) 3241-3328

familiar. O objetivo é oferecer suporte para as 
mulheres que sofreram agressões, e disponibilizar 
orientações jurídicas para futuras ações legais.
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Centros de Cidadania da Mulher – CCMs
Os Centros de Cidadania da Mulher são espaços de 

qualificação e formação em cidadania ativa, onde mulheres de 
diferentes idades, raças e crenças podem se organizar e defender 
seus direitos sociais, econômicos e culturais, além de propor e 

participar de ações e projetos que estimulem a implementação de 
políticas de igualdade com o objetivo de potencializar, por meio 
do controle social, os serviços públicos existentes para atender às 
suas necessidades e de sua comunidade.

Veja os endereços dos CCMs na sua região
• Zona leSte
CCM Itaquera: Rua Ibiajara, 495 – Itaquera
Tels. (11) 2073-5706 | (11) 2073-4863
• Zona oeSte
CCM Perus: Rua Joaquim Antonio Arruda, 74
Perus – Tels. (11) 3917-5955 | (11) 3917-7890

• Zona Sul
1) CCM Capela do Socorro
Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350
Parque América – Grajaú
Tels. (11) 5927-3102 | (11) 5929-9334

Delegacias de Defesa da Mulher

2) CCM Parelheiros
Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119 – Parelheiros
Tels. (11) 5921-3935 | (11) 5921-3665
3) CCM Santo amaro
Rua Mário Lopes Leão, 240 – Santo Amaro
Tels. (11) 5524-4782 | (11) 5521-6626

• Centro
1ª DDM Centro
Rua Bittencourt Rodrigues, 200
Sé – Tel. (11) 3241-3328
• Zona leSte
5ª DDM leste
Rua Dr. Corinto Baldoino Costa, 400, 2° andar 
Tatuapé – Tel. (11) 2293-3816
7ª DDM leste
Rua Sábado D’Angelo, 46 – Itaquera
Tel. (11) 2071-3488

8ª DDM São Paulo
Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 190
Jardim Marília – Tel. (11) 2742-1701
• Zona oeSte
3ª DDM oeste
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 4.300
2° andar, no 93° DP
Jaguaré – Tel. (11) 3768-4664
9ª DDM oeste
Av. Menotti Laudísio, 286, 2º andar
(ao lado do 87° DP) – Pirituba – Tel. (11) 3974-8890

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) registram 
ocorrências, investigam e apuram crimes de violência contra 

Veja os endereços das DDMs disponíveis na sua região:

a mulher. Também fazem encaminhamento jurídico e para 
exames no IML (Instituto Médico Legal).

• Zona norte
4ª DDM norte
Av. Itaberaba, 731 – 1º andar
Tel. (11) 3976-2908 | (11) 3975-2181
• Zona Sul
2ª DDM Sul:
Av. 11 de Junho, 89, térreo  – Saúde Tel. (11) 5084-2579
• CaMPo GranDe
6ª DDM Campo Grande
Rua Sargento Manoel Barbosa da Silva, 115
Campo Grande – Tel. (11) 5521-6068

Centros de Acolhida Especial para Mulheres em situação de Rua
Os Centros de Acolhida Especial para Mulheres em Situação 

de Rua estão sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência 

• Centro
Cae “Casa de apoio Maria Maria”
Rua Comendador Nestor Pereira, 77 – Pari
Tels. (11) 3313-6067 | (11) 3313-4920

• Zona leSte
Cae “Casa Marta e Maria”
Rua Catumbi, 427 – Belém
Tel. (11) 2692-4416

• Zona Sul
Cae “Mulheres”
Rua Cel. Luiz Barroso, 115 – Santo Amaro
Tel. (11) 5523-8546

e Desenvolvimento Social (SMADS). Os endereços das unidades 
disponíveis são:
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