
Nota para o Conquista Repórter 

 

1) Como a Adusb monitora e combate práticas machistas, misóginas e sexistas dentro 

da entidade?  

 

A Adusb realiza com frequência, seja por meio GTPCEGDS (Grupo de Trabalho de 

Políticas de Classe para questões Étnicoraciais, de Gênero e Diversidade Sexual), seja 

por meio de sua Diretoria, atividades de formação sobre a opressão de gênero (como o 

machismo), bem como outras formas de opressão (LGBTfobia, racismo, capacitismo 

etc.). Tais atividades compreendem, entre outras, seminários, cursos de formação 

sindical, rodas de conversa, atos etc. A Adusb também já lançou cartilhas sobre as 

opressões, sobre o assédio e realiza campanhas por meio de sua assessoria de 

comunicação, incentivando as mulheres a não se silenciarem em situações de 

machismo, cobrando a criação de políticas institucionais de combate ao machismo e às 

demais formas de opressão. Em assembleias tratamos com rigor quaisquer tentativas 

de silenciamento, com uma metodologia que respeita o direito de fala de quem quer 

que seja. Tentativas de silenciamento, posturas ou discursos machistas, racistas, ou 

que expressem quaisquer formas de opressão, são imediatamente repudiados pela 

mesa e devidamente tratados. Tais políticas seguem inclusive as deliberações e 

diretrizes congressuais de nosso Sindicato Nacional, o ANDES, contra as opressões e 

quaisquer formas de assédio. A Adusb busca, por meio de sua pauta interna, combater 

esta prática também no nível institucional, mantendo uma agenda de combate às 

opressões na centralidade da luta do sindicato. Mais detalhes em 

https://adusb.org.br/resources/2018/09/j4bh8PX1.pdf). 

 

2) Como a Associação tem buscado tornar o espaço sindical um ambiente mais 

saudável e menos opressor para as mulheres?  

 

A Adusb busca fomentar as discussões a respeito do tema opressões, e desta forma 

implementar ações para combatê-las, o que vem sendo realizado pelo Grupo de 

Trabalho de Políticas de Classe para questões Étnicoraciais, de Gênero e Diversidade 

Sexual juntamente com a Diretoria. Atividades e ações que são imprescindíveis dadas 

as razões de desigualdades criadas pelo machismo estrutural de nossa sociedade. A 

Adusb, enquanto seção sindical do ANDES-SN, possui políticas que visam reparar ou 

reduzir as barreiras criadas por esse machismo estrutural e que dificultam ou impedem 

a participação de mulheres na militância sindical. Por exemplo, professoras 

sindicalizadas têm direito a uma ajuda de custo para o pagamento de profissionais 

cuidadores para suas crianças, quando essas professoras estão em atividade de 

militância (Congressos, etc) fora de sua cidade de residência. O mesmo se aplica às 

diretoras da Adusb. A Adusb também disponibiliza espaço infantil em todas suas 



assembleias, seminários e atividades semelhantes, desde que presenciais. Por 

deliberação Congressual do Andes, as diretorias nacionais do Andes devem ser 

compostas majoritariamente por mulheres (paridade de gênero), sendo o Andes um 

dos poucos, senão o único, sindicato com tal regra estatutária. Além disso, existe a 

indicação de que as seções sindicais sigam essa orientação. O Nosso Sindicato preza e 

incentiva a participação das mulheres em sua diretoria e nas seções sindicais, 

portanto. Ainda que não haja previsão para tal no regimento da Adusb, ao menos nas 

4 últimas gestões da Adusb, os coletivos políticos envolvidos na construção da chapa 

buscaram manter a paridade, tendo inclusive indicado mulheres para a função de 

presidência em duas das quatro últimas gestões. A atual diretoria, por exemplo, é 

composta majoritariamente (68%) por mulheres. Alguns professores, homens, 

lamentavelmente têm dificuldade em lidar com isso e por este motivo a Adusb 

desenvolve todas as políticas e ações apontadas anteriormente em (1) e (2). 

 

É nosso compromisso, enquanto Coletivo Sindical e Diretoria, a escuta, acolhimento e 

apuração rigorosa de denúncias de assédio de qualquer natureza nos espaços do 

sindicato, inclusive de machismo. 


