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RESUMO 

 

 

MARTINS, Giovana Labigalini. Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. 2021. 214 p. Doutorado 

– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

A pesquisa analisa a atuação das mulheres nas entidades sindicais e seus impactos para a 

categoria profissional e para a transformação social, no período de 2000 a 2020. A 

constatadainvisibilidade feminina nos sindicatos, apesar da participação ativa de mulheres 

nas reivindicações, leva-nos à necessidade de inscrevê-las na história, o que implica não em 

recontar, mas em verdadeiramente construir uma nova história. Com essa noção, analisamos 

a experiência da participação feminina na diretoria executiva e na presidência do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, sob a ótica da Teoria da Reprodução Social, 

ancorada na vertente do feminismo marxista, o qual entende a centralidade da reprodução 

social para o sistema de produção capitalista. As reflexões teóricas propostas apoiam-

seempiricamente no conjunto documental relativo à entidade sindical analisada, bem como 

nas entrevistas semiestruturadas com as sindicalistas. Apresentamos os encontros da síntese 

entre teoria e prática constitutivos da inserção de pautas relativas ao trabalho reprodutivo no 

âmbito do debate sindical, inclusive com avanços nesse sentido nas previsões contidas nas 

cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, na Folha Bancária, jornal do sindicato, e na 

prática sindical. Ao mesmo tempo, expomos o tensionamento da forma jurídica constitutivo 

dessas práticas e consideramos que tanto o feminismo quanto o sindicalismo são campos 

políticos em disputa inseridos no movimento histórico.  

 

Palavras-chave: feminismo, teoria da reprodução social, sindicalismo, direito coletivo do 

trabalho, direito e marxismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

MARTINS, Giovana Labigalini. Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. 2021. 214 p. Doctorate 

– Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

This research assesses the manifestation of women within union organizations and their 

impact within the categories of professional and social transformation, from 2000 to 2020. 

Female invisibility in unions is notable despite their active participation. This invisibility 

demands recognition and it’s place in history, necessitating not a retelling but the building 

of a new narrative. Building on this concept, the experiences of female participation at both 

executive board level and in the presidency of the ‘Union of Bank Workers of São Paulo, 

Osasco and Region’ are analyzed from the perspective of the Social Reproduction Theory, 

anchored in Marxist feminism thought. This theory focuses on the centrality of social 

reproduction for the capitalist system. The theoretical reflections reached are empirically 

based both on union documents, as well as semi-structured interviews with the unionists. 

The correlations of theory and practice that constitute the inclusion of social reproductive 

thought are presented in the scope of the union debate, including advances contained in the 

clauses of the Collective Labor Convention, in ‘Folha Bancária’, trade union newspaper, and 

in union practice. Simultaneously, exposing the tension of the legal practice constituting 

these ideas and consider that both feminism and syndicalism are political fields in dispute 

within their historical movements. 

 

Keywords: feminism, theory of social reproduction, unionism, collective labor law, law and 

marxism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RIASSUNTO 

 

 

MARTINS, Giovana Labigalini. Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. 2021. 214 p. Dottorato 

– Facoltà di Giurisprudenza, Università di San Paolo, San Paolo, 2021. 

 

 

La ricerca analizza la performance delle donne nei sindati, i impatti sulla categoria 

professionale e sulla trasformazione sociale, dal 2000 al 2020. Una confermata invisibilità 

femminile nei sindacati, nonostante la partecipazione attiva delle donne all'importante, ci 

porta alla necessità di iscriverli nella storia, che implica non raccontare, ma costruire una 

nuova storia. Con questa ideia abbiamo analizzato l'esperienza della partecipazione 

femminile nel consiglio di amministrazione e nella presidenza del Sindacato dei Lavoratori 

Bancari di San Paolo, Osasco e zona, dal punto di vista della teoria della riproduzione sociale 

sotto la orientazione del femminismo marxista, che comprende la centralità della 

riproduzione sociale determinato dal sistema produtivo capitalistico. Le riflessioni teoriche 

proposte sono empiricamente supportate dal gruppo documentario relativo all'entità 

sindacale analizzata, così come nelle interviste semi strutturate con i membri del sindacato. 

Analizziamo la teoria e pratica costituenti delle agende relative al lavoro riproduttivo 

nell'ambito del dibattito sindacale comprese le disposizioni contenute nelle clausole del 

Contratto Collettivo di Lavoro,  nel bolletino “Folha Bancária”,  nella pratica sindacale. In 

concomitanza esponiamo la tensione della forma giuridica e consideriamo che femminismo 

e sindacalismo sono campi di disputa politica inseriti nel movimento storico. 

 

Parole chiave: femminismo, teoria della riproduzione sociale, sindacalismo, diritto 

collettivo del lavoro, diritto e marxismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABAESP  Associação dos Bancários Aposentados do Estado de São Paulo  

ALESP  Assembleia Legislativa de São Paulo 

CAGED  Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CCT   Convenção Coletiva de Trabalho 

CEDOC Centro de Documentação Sindicato dos Bancários e Financiários de 

São Paulo, Osasco e Região 

CLT   Consolidação das Leis do Trabalho  

CNAE   Classificação Nacional de Atividades Econômicas   

CNB-CUT Confederação Nacional dos Bancários da Central Única dos 

Trabalhadores  

CONTEC  Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito  

CONTRAF  Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro  

CUT   Central Única dos Trabalhadores  

DHCTHEM  Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

DTBS/FDUSP Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da 

Faculdade de Direito da USP  

EDITH  Equipe de Estudos Direito do Trabalho e História 

FEBRABAN  Federação Brasileira de Bancos  

FENABAN  Federação Nacional dos Bancos 

GPTC   Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital  

PED   Pesquisa de Emprego e Desemprego  

SEEB/SP  Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São 

Paulo; Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região 

STF   Supremo Tribunal Federal   

TRS   Teoria da Reprodução Social  

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

 

Quadro 1 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região - 2000/2002...................................................76 

Quadro 2 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2002/2005.............................................................................77 

Quadro 3 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2005/2008.............................................................................78 

Quadro 4 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2008/2011.............................................................................79 

Quadro 5 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2011/2014.............................................................................80 

Quadro 6 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2014/2017.............................................................................81 

Quadro 7 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2017/2020.............................................................................82 

Quadro 8 – Comparativo da presença de homens e mulheres nos cargos da Presidência e da 

Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região de 2000-

2020......................................................................................................................................83 

Gráfico 01 – Distribuição de vínculos por sexo nos municípios da base de representação do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e evolução da diferença salarial entre 

mulheres e homens – 2003 a 2019......................................................................................176 

Tabela 01 – Distribuição anual de vínculos e remuneração real média nos municípios da base 

de representação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, por sexo - 2002 

a 2019.................................................................................................................................177 

Tabela 02 - Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base 

de representação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, por ocupação 

e sexo – 2019........................................................................... ..........................................202 

Tabela 03 - Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base 

de representação do sindicato dos bancários de São Paulo, por escolaridade e sexo - 

2019....................................................................................................................................204  

Tabela 04 - Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base 

de representação do sindicato dos bancários de São Paulo, por faixa etária e sexo – 

2019....................................................................................................................................205 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 15 

Construção do Problema ...................................................................................................... 19 

Notas metodológicas ............................................................................................................ 26 

Estrutura da Tese ................................................................................................................. 31 

CAPÍTULO 1 – ENCONTRO ENTRE O FEMINISMO E O MARXISMO : TEORIA 

E PRÁTICA ........................................................................................................................ 33 

1.1 Feminismo e Marxismo: A Teoria da Reprodução Social (TRS) .................................. 33 

1.2 Feminismo e Sindicalismo ............................................................................................. 42 

1.2.1 Da Militância das Mulheres Anterior à Liderança Sindical ....................................... 43 

2.1 Breve Apresentação da Entidade Sindical e do Início da Participação Feminina ......... 48 

1.2.2 Obstáculo à participação das mulheres no Sindicato: O Trabalho Reprodutivo ........ 54 

1.2.3 A Experiência Sindical Concreta: Do Combate Interno do Machismo ...................... 59 

1.2.4 Adoecimento com a Participação no Sindicato .......................................................... 66 

CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO SINDICATO DOS 

BANCÁRIOS ..................................................................................................................... 69 

2.2 Alterações no Estatuto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região .... 69 

2.3 Da Composição da Diretoria Executiva do Sindicato ................................................... 73 

2.3.1 De 2000 a 2010 ........................................................................................................... 74 

2.3.2 De 2010 a  2020 .......................................................................................................... 79 

2.4 Sindicato e Diversidade ................................................................................................. 83 

2.5 Estreitando Laços com a Base: O Retrato da Igualdade de Oportunidades na Folha 

Bancária ............................................................................................................................... 86 

2.5.1 Folha Bancária na Presidência Masculina: 2000 a 2010 ............................................ 87 

2.5.2 Folha Bancária na Presidência Feminina: 2011 a 2020 .............................................. 94 

2.6 Impacto da Atuação nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2000 a 2020 ............ 101 

2.6.1 Anos de 2000 a 2010 ................................................................................................ 105 

2.6.2 Anos de 2011 a 2020 ................................................................................................ 114 

CAPÍTULO 3 - LIMITES E POTENCIALIDADES DO SINDICALISMO 

FEMINISTA ..................................................................................................................... 142 

3.1 O Caráter do Sindicalismo na Reivindicação por Direitos .......................................... 142 



 

 

 

 

3.2 As Percepções das Sindicalistas Bancárias acerca da Importância da Entidade Sindical

 ........................................................................................................................................... 145 

3.2.1 Renovação do Sindicalismo pelo Feminismo: A Centralidade das Mulheres para 

Restauração e Recomposição da Ação Sindical ................................................................ 148 

3.2.2 Da Ação Afirmativa Inserida no Estatuto: As Cotas de Gênero ............................... 150 

3.2.3 Do Impacto da Atuação Feminina nos Instrumentos Coletivos ............................... 156 

3.2.4 Da Mesa de Igualdade de Oportunidades ................................................................. 159 

3.2.5 Das Bancárias com Deficiência ................................................................................ 165 

3.2.6 Das Bancárias LGBTQIA+ ....................................................................................... 165 

3.2.7 Das Bancárias Negras ............................................................................................... 166 

3.2.8 Dos Mecanismos de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho: Combate ao 

Assédio ............................................................................................................................... 169 

3.2.9 Da Centralidade do Trabalho Reprodutivo nas Convenções Coletivas de Trabalho 169 

3.2.10 Da Ainda Inalcançável Equidade Salarial entre Bancários e Bancárias ................. 172 

3.3 Das Relações com os Movimentos Sociais .................................................................. 175 

3.4 Ouçam as Mulheres: O Que Dizem as Sindicalistas Bancárias sobre o Impacto da 

Liderança Feminina no Sindicato ...................................................................................... 177 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 184 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 187 

ANEXOS ........................................................................................................................... 197 



 

15 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Sindicatos são entidades históricas que, como tal, atualizam-se a cada momento de 

transformação das sociedades capitalistas. As questões de estudo sobre os sindicatos, 

buscando dar conta das modificações em curso, alteram-se constantemente. Notadamente, o 

papel das entidades sindicais tem estado em disputa na literatura sociológica do Brasil, de 

tal modo que identificamos pelo menos duas teses antagônicas. De um lado, parte da 

literatura sustentava o argumento do declínio histórico do movimento sindical, tendo em 

vista a baixa taxa de filiação e a ineficácia das ações sindicais. De outro, havia a tese da 

reconfiguração e do dinamismo dos sindicatos, considerando a presença dessas entidades na 

representação no Parlamento, nas greves e nas manifestações1.  

É verdade que a política neoliberal e a reestruturação produtiva dificultaram a ação 

sindical, por isso podemos afirmar que “uma das razões da pouca capacidade de mobilização 

sindical a partir de 1990 é, certamente, a divisão dos sindicatos. A adesão de uma parcela do 

movimento sindical aos postulados neoliberais inibiu a capacidade de resistência das classes 

dominadas à ofensiva do capital”2. Esse cenário se agrava contemporaneamente com uma 

ofensiva neoliberal restaurada3 em curso desde o impedimento da presidenta Dilma Rousseff 

com o golpe de 2016, ocasião em que o governo de Michel Temer aprovou a Lei da 

Terceirização (Lei nº 13.429/2017) e a contrarreforma trabalhista4 (Lei nº 13467/2017).  

Conforme aponta Iram Jácome, “os efeitos da reestruturação variam conforme os 

diversos seguimentos da economia. Setores mais modernos enfrentam uma ação sindical 

 
1 A tese do declínio histórico dos sindicatos foi defendida por RODRIGUES, Leôncio Martins. Destino do 

Sindicalismo. São Paulo: Edusp, 1999. Obra chave para compreensão global dos sindicatos e o colapso dessas 

organizações, como sustentado por ele, por conta das modificações do capitalismo, que transcendem a escala 

nacional. Ademais, o autor ressalta a conexão do sindicalismo com o sistema de proteção social. Por sua vez, 

a recuperação do sindicalismo brasileiro é colocada por Armando Boito e Andréia Galvão, entre outros 

sociólogos. Cf. GALVÃO, Andréia; MARCELINO, Paula; TRÓPIA Vieira Patrícia. As bases sociais das 

novas centrais sindicais brasileiras. 1ª Ed. Curitiba: Appris, 2015. p. 23. 
2 GALVÃO, Andréia. “Sindicalismo e neoliberalismo um exame da trajetória da CUT e da Força Sindical”. 

In: ANTUNES, Ricardo Luis Coltro. Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil II. 1ª Ed. São Paulo: Boitempo, 

2013. Capítulo 21. p. 356. 
3 Termo utilizado pelas sociólogas Paula Marcelino e Andréia Galvão. MARCELINO, Paula, GALVÃO, 

Andréia. “O sindicalismo brasileiro diante da ofensiva neoliberal”. Revista Tempo Social, Revista de Sociologia 

da USP, vol. 32, n. 1. 2020. p. 157-182. 
4 A respeito da devastação de direitos ocasionada pela reforma trabalhista Cf.  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, 

SEVERO Valdete Souto (Coord.). Resistência – aportes teóricos contra o retrocesso trabalhista. São Paulo: 

Expressão Popular. 2017.; SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, SEVERO Valdete Souto (Coord.). Resistência II – 

defesa e crítica da justiça do trabalho. São Paulo: Expressão Popular. 2018.; SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, 

SEVERO Valdete Souto (Coord.). Resistência III – o direito do trabalho diz não à terceirização. São Paulo: 

Expressão Popular. 2019.; KREIN, José Dari, OLIVEIRA, Roberto Véras; de FILGUEIRAS, Vitor Araújo. 

Reforma Trabalhista no Brasil: promessas e realidade. Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2019. 
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mais efetiva, cuja eficácia os obrigou ao encaminhamento de novas formas de gestão por 

meio da negociação”.5 

As alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) instituíram inúmeros 

retrocessos para a classe trabalhadora, tais como a primazia do negociado sobre o legislado, 

o privilégio da negociação individual, a representação das empregadas6 por meio de 

comissão e o fim da contribuição sindical compulsória, sem alteração em relação à unicidade 

sindical. Neste último caso, o que vimos, portanto, foi a asfixia financeira e a manutenção 

dos órgãos representativos das categorias profissionais sem uma alteração comprometida 

com a melhoria do sistema sindical brasileiro. 

Embora o sentido de classe tenha sido perdido no estabelecimento da forma jurídica 

de categoria cuja representação é estabelecida pelo Estado, a gramática da defesa dos direitos 

sociais no terreno político segue devendo prevalecer, em detrimento da representação 

sindical focada no trabalho formal e no local de trabalho. No contexto atual, precisamos 

pensar o papel dos sindicatos e quais concepções podem ser aptas a construir um 

enfrentamento eficaz do neoliberalismo e a liberdade para constituir e representar as 

trabalhadoras sem a ingerência do Estado.  

No ano de 2020, um desafio a mais se apresentou à atuação sindical, desta vez pela 

pandemia da Covid-197, cujos efeitos sociais nefastos foram ainda maiores para a classe 

trabalhadora. Essa crise exigiu das entidades sindicais rápida resposta para assegurar a 

proteção à saúde das trabalhadoras por meio da manutenção de sua atuação e comunicação 

em isolamento físico, portanto, com a utilização dos meios telemáticos de comunicação e o 

atendimento da categoria. 

Dessa forma, se é verdade que o contexto histórico pelo qual atravessamos impõe 

novos desafios ao sindicalismo brasileiro, entendemos que requer também que a ação 

sindical seja renovada, que apresente novas propostas e desenvolva novas formas de agir.  

A partir desse prisma, é fundamental a compreensão de que a classe trabalhadora 

possui combinações desiguais e que dimensões como gênero e raça são estruturantes e 

 
5 RAMALHO, José Ricardo; SANTOS, Rodrigo Salles Pereira dos; RODRIGUES, Iram Jácome. “Mudanças 

na legislação trabalhista, sindicato e empresas multinacionais. Caderno CRH, Salvador, v.32, n.86, p-343-359, 

maio/agosto. 2019 .p. 346. 
6 Optamos por utilizar sempre a flexão do gênero feminino nesta pesquisa, pela sua proposta de uma nova 

história, que considere o protagonismo das mulheres nas entidades sindicais, sem perder de vista a intenção 

também de resistência ao uso sexista da linguagem e à sociedade patriarcal. 
7A respeito da crise sanitária e seus impactos no mundo do trabalho Cf.  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; 

MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer (Coord.). Direito do Trabalho e crise sanitária da COVID-19: 

Leituras críticas desde o GPTC-USP. Campinas, SP: Lacier. 2021. 
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indispensáveis ao modo de produção capitalista, quando considerado de forma unitária, isto 

é, englobando tanto o trabalho produtivo quanto o reprodutivo. A imprescindível restauração 

da ação sindical passa necessariamente, portanto, pela relação entre o feminismo e o 

sindicalismo.  

A história demonstra, todavia, que a participação das mulheres nos sindicatos foi 

interditada. Apesar de elas estarem presentes em greves e manifestações, sua presença nas 

entidades sindicais passou a ser mais comum principalmente a partir da década de setenta8. 

Se é verdade que o trabalho reprodutivo por muitas vezes inibe a atuação das mulheres, por 

muitas vezes o que ocorre é uma resistência à inserção feminina, por este espaço ser 

conhecido como um ambiente masculino e avesso à participação das mulheres.  

Por isso, a ocupação do espaço sindical masculino, característica ainda presente 

atualmente, apresenta-se como um desafio para as sindicalistas que ousam transpor as 

barreiras e atuar como liderança sindical feminina. A ausência das mulheres nesses espaços 

engendra práticas que desconsideram as nuances existentes na classe trabalhadora e 

silenciam pautas de gênero, raça e aquelas atreladas à diversidade, o que implica o 

aprofundamento das desigualdades experimentadas no mercado de trabalho e na sociedade. 

A partir da conjugação entre feminismo e sindicalismo, buscamos compreender as 

relações de gênero nas entidades sindicais e a importância do movimento sindical liderado 

por mulheres para a melhoria das condições de trabalho e para a transformação social.  

Notamos que são ainda mais pertinentes e urgentes as indagações a respeito dos 

desafios colocados aos sindicatos, afinal, “como se efetiva, no contexto de uma situação 

defensiva, uma ação sindical que dê respostas às necessidades imediatas do mundo do 

trabalho, preservando elementos de uma estratégia anticapitalista e socialista?”9. Para o 

enfrentamento da questão, resgatamos os ensinamentos de Marx, no sentido de que “o 

sindicato é guerrilha contra os efeitos do sistema, mas deve ir além para alavancar a 

emancipação final da classe operária”10 e, portanto, precisa se reinventar, o que acreditamos 

ser possível dentro do enlaçamento entre feminismo e marxismo.  

 
8 LEONE, Eugenia Troncoso; KREIN, José Dari; TEIXEIRA, Marilane Oliveira (Orgs.). Reflexões coletivas 

de sindicalistas – Fortalecimento político das mulheres para garantir e ampliar direitos, promover a igualdade 

no mundo do trabalho e a autonomia econômica. São Paulo: Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia 

Econômica das Mulheres. Campinas, SP: Unicamp. IE. Cesit, jun. 2017.  
9 ANTUNES, Ricardo Luis Coltro. Adeus ao Trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 15ª Ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Cortez, 2011. p. 172. 
10 MARX, Karl. “A luta entre o capital e o trabalho e os seus resultados”. In: AGUENA, Paulo (Org.). O 

marxismo e os sindicatos: Marx. Engels. Lenin e Trotsky. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa 

Sundermann, 2008. 
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Nesse sentido, devido à necessidade de representação e atuação frente aos ataques do 

capital, precisamos pensar em uma multiplicidade de plataformas para responder 

coletivamente ao capitalismo. Felizmente a burocratização do movimento sindical foi 

acompanhada pelo progresso de movimentos sociais insurgentes e presentes nas 

comunidades onde estão as trabalhadoras precárias11, as quais pertencem à classe 

trabalhadora, onde reside a potência transformadora.  

Para a análise proposta nesta tese, partiremos de aportes teóricos e do estudo de caso 

do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, entidade sindical que há uma 

década conta com uma presidência feminina, a fim de propiciar um exame do tempo de 

presidência masculina, de 2000 a 2010, e, praticamente em igual temporalidade, do período 

de presidência feminina, de 2011 a 202012. O que nos levou a escolha deste recorte temporal 

foi a possibilidade de propiciar uma análise comparativa, de 2000 a 2010, quando a 

presidência do sindicato foi exercida por sindicalistas homens, e, de 2011 a 2020, quando o 

cargo máximo do sindicato passou a ser exercido por liderança sindical feminina, pela 

primeira vez eleita diretamente.  

Articulando a análise teórica e a escuta das sindicalistas, daremos ênfase às sujeitas 

históricas e suas atuações na entidade sindical.  

A pesquisa se propõe a compreender em que medida a participação das mulheres 

contribui para as reivindicações e pautas feministas, buscando apontar, assim, as interações 

e os movimentos concretos entre teoria e prática.  

Para tanto, inicialmente apresentamos uma compreensão da relação entre gênero e o 

modo de produção capitalista, detendo-nos no enquadramento teórico da teoria unitária da 

reprodução social e dando ênfase à unidade entre trabalho produtivo e reprodutivo, com 

centralidade deste último.  

Em um segundo momento, por meio de pesquisa empírica sobre o Sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Osasco e Região, analisamos um vasto conjunto documental dessa 

entidade, bem como escutamos as sindicalistas para investigar o período de presidência 

masculina e o de presidência feminina.  

 
11 BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul Global. 1ª Ed. São Paulo: 

Boitempo, 2017. p. 35. 
12 Com relação às datas, cabe a breve explicação que segue: no ano de 2010, a primeira presidenta, Juvandia 

Moreira Leite, assumiu a presidência do Sindicato tendo em vista o afastamento do então presidente para a 

disputa eleitoral. No ano seguinte, em 2011, foi formalmente eleita, em chapa encabeçada por ela.  
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Por último, abordamos os impactos dessa atuação sindical, ainda que inserida nos 

limites da forma jurídica e da estrutura sindical.   

Diante da preocupação de elaborar uma pesquisa acadêmica a partir de instrumentos 

teóricos relacionados à prática, com a finalidade de enfrentar o desmonte dos direitos sociais 

e ao mesmo tempo pensar em avanços para a classe trabalhadora, as perguntas e as análises 

construídas nesta tese buscam contribuir para enfrentar o desafio atual de reinventar a ação 

sindical e apontar alterações construtivas que toquem corações e mentes. 

Após esta exposição inicial do tema, passaremos a detalhar o modo de construção 

desta pesquisa. Deste modo, apresentaremos, nos próximos subitens, tanto a forma de 

construção do problema quanto notas metodológicas e a estrutura dos capítulos da tese.  

 

Construção do Problema  

 

No mestrado realizado na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (FDRP/USP), na área de Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito, 

desenvolvi a pesquisa “A fábrica ocupada Flaskô a partir da crítica marxista do Direito: 

limites de resistência e possibilidades”. Como o próprio título da dissertação sugere, a partir 

do estudo de caso da fábrica ocupada Flaskô, localizada em Sumaré/SP e cuja autogestão foi 

realizada pelas trabalhadoras, analisei as potências desse movimento, sob a ótica da crítica 

marxista do direito. 

No percurso acadêmico que trilhei, notei que a questão da classe e do papel do direito 

careciam do olhar também para as opressões, como a de gênero e raça. A essa percepção, 

agregou-se uma determinada experiência profissional que me levou a construir o problema 

de pesquisa dessa tese.  

O presente estudo teve o seu florescer na vivência como advogada trabalhista em 

entidades sindicais representativas de trabalhadoras, oportunidades nas quais pude notar a 

discrepância na participação de mulheres nas direções dos sindicatos e, portanto, na ausência 

nas tomadas de decisões para a ação sindical, apesar de estarem presentes nas lutas e 

reivindicações. Entre 2013 e 2016, prestei assistência jurídica ao Sindicato dos Professores 

de Campinas e Região; entre 2016 e 2017, para o Sindicato dos Sapateiros do Município de 

Franca/SP; e, de 2019 até o presente, atuo como coordenadora do departamento jurídico do 

Sindicato Nacional dos Aeronautas.   
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O presente tema também tem relação motivacional e teórica nos estudos e debates 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital (GPTC), coletivo de pesquisa 

vinculado ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de 

Direito da USP (DTBS/FDUSP). Ao estudo individual, indispensável para a formulação de 

uma tese deste porte, entendo ser essencial a construção coletiva do saber, com o 

desenvolvimento de ideias permeadas de críticas coletivamente construídas em busca de uma 

solução. Portanto, esta pesquisa é fruto da socialização dos saberes entre diversas 

pesquisadoras e sindicalistas que constroem as bases do movimento sindical em seu dia a 

dia.  

A questão social da participação das mulheres nas entidades sindicais e suas 

consequências jurídicas é um problema que merece maior compreensão e contribuição pela 

comunidade acadêmica, justamente pela perspectiva do engajamento social da pesquisa, 

atenta ao que se passa na sociedade.   

A presente pesquisa simboliza a intersecção da sociologia jurídica e do direito do 

trabalho que se volta à atuação das mulheres nas entidades sindicais, desenvolvida na área 

de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e na subárea de Crítica Marxista dos Direitos 

Sociais. Deste modo, tanto a escolha do problema de pesquisa quanto a metodologia adotada 

estão inseridas nesta perspectiva que transita entre o direito e a análise da forma jurídica.  

Para isso, pautada pelos pressupostos do materialismo histórico-dialético, a análise 

da participação política das mulheres tem a finalidade de efetuar uma crítica à totalidade 

social. Isto significa a conjugação da análise da forma jurídica13 a uma crítica imanente dos 

sindicatos e sua representatividade a partir da atuação das mulheres na direção sindical.  

No caminhar da pesquisa, houve idas e vindas no percurso do objeto de estudo e nos 

contornos acerca das teorias e métodos a serem utilizados. No primeiro ano do doutorado, 

pretendíamos estudar as reivindicações das mulheres captadas pelo direito, ou seja, abordar 

somente a crítica da forma jurídica e do sujeito de direito.  

O amadurecimento do debate e a construção coletiva do saber proporcionadas em 

diversos grupos de pesquisa, como o GPTC, EDITH, DHCTEM, fizeram compreender 

 
13 A crítica marxista do direito demonstra o “vínculo essencial entre a forma jurídica e a forma da mercadoria, 

revelando a natureza burguesa de todo o direito e a falácia de todo projeto de emancipação popular que tenha 

como base esse mesmo direito”. NAVES, Márcio Bilharinho. “A ‘ilusão da jurisprudência’”. Revista Lutas 

Sociais. São Paulo, PUC-SP, vol. 7, 2001. p. 67-72. p. 69. 
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melhor a crítica marxista ao direito, e que a luta de classe atravessa o direito, em sua forma 

e conteúdo, na disputa do direito.   

Além disso, o grupo de estudos da Teoria da Reprodução Social (TRS), o qual passei 

a integrar em 2019, trouxe ao meu conhecimento a TRS como marco teórico para análise 

dos problemas sociais.    

O que a princípio se restringiria a um debate teórico e de revisão bibliográfica ganhou 

contorno de suas atrizes sociais, aos escutarmos as vozes das sindicalistas que integram a 

direção dos sindicatos. No início, houve a ideia de diversificar as categorias profissionais 

entrevistadas e abranger o trabalho em diversos setores, tais como na indústria – metalurgia; 

no trabalho reprodutivo – domésticas; no transporte – metroviária. Esse caminho, no entanto, 

mostrou-se insuficiente para compreender e analisar em profundidade o impacto da atuação 

das mulheres nos sindicatos. Deste modo, as entrevistas realizadas com Eliete Ferreira da 

Silva, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, Camila de Souza Vaz, do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, e Camila Ribeiro Duarte Lisboa, do 

Sindicato dos Metroviários de São Paulo, não foram utilizadas nesta pesquisa, mas servirão 

de alicerce para futuros trabalhos. 

Para delimitar o recorte e possibilitar uma compreensão mais profunda do impacto 

da atuação das mulheres na direção das entidades sindicais, escolhemos como metodologia 

de investigação o estudo de caso no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. 

Esta entidade sindical foi selecionada devido à sua relevância no universo sindical e a seu 

pioneirismo em ter uma direção sindical ocupada por mulheres, uma vez que a presidência 

está no quarto mandato exercido por uma mulher. 

Quanto à relevância dessa entidade, é notável a alta sindicalização14 das bancárias no 

Sindicato em comparação com outras categorias profissionais, cuja taxa de sindicalização 

não é alta, conforme pontua a primeira presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira: 

 

[...] sindicalização que tinha mais mulheres sociais, porque elas têm um olhar mais 

coletivo, entendeu? É, nós temos, nós somos uma categoria que tem 55% na média 

 
14 Segundo o IBGE, a taxa de sindicalização no Nordeste é de 12,8%, no Sul de 12,3%, enquanto no Norte é 

de 8,9% e no Centro-Oeste, 8,6%, sendo as menores. Ademais, 11,4% dos homens são sindicalizados, 

percentual um pouco maior do que das mulheres, cujo total é de 10,9%. O nível de instrução formal impacta 

na sindicalização, que é de 17,3% em pessoas com ensino superior completo, contra 7,1% dos sindicalizados 

que possuem ensino fundamental completo e médio incompleto. Cf. IBGE. “Em 2019, mesmo com expansão 

da ocupação, sindicalização segue em queda no Brasil”. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28666-

em-2019-mesmo-com-expansao-da-ocupacao-sindicalizacao-segue-em-queda-no-brasil>, acesso em 

22/05/2021. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28666-em-2019-mesmo-com-expansao-da-ocupacao-sindicalizacao-segue-em-queda-no-brasil
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28666-em-2019-mesmo-com-expansao-da-ocupacao-sindicalizacao-segue-em-queda-no-brasil
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de sindicalização de média nacional. É de 55%, na média de sindicalização. Já foi 

maior, já foi 60%, mas com os PDVs, essas últimas saídas desses anos aí, que só 

saiu, então isso diminuiu. Mais ou menos aí, uns 55%, quase 60% quando você 

pega financiários também. Bom, então a gente tem uma média alta de 

sindicalização, comparado com o mercado de trabalho em geral, que é muito mais 

baixo, até o mercado de trabalho mundial, nossa média é muito mais alta do que a 

média mundial e do que a média nacional de sindicalização. Porque eu acho que a 

última foi para 12%, se não me engano. Ela caiu aí, até com a presença desse 

trabalho de aplicativo, isso caiu [...]. (Juvandia Moreira Leite). 

 

Por sua vez, a atual presidente, Ivone Silva, destaca como referência a quantidade de 

bancárias impactadas pela negociação coletiva e os altos valores envolvidos: 

 

[...] eu negocio por quatrocentos e nove e oitenta mil funcionários e isso tem um 

monte de família, se cada um tiver dois, três, imagina... é mais de um milhão de 

pessoas envolvidas. Então nós estamos falando aí de quase, só de salários, de vale 

refeição e vale alimentação e PLR, do ano passado para cá, são quase onze bilhões 

da nossa economia, então não é qualquer coisa. E aí tem todos os funcionários do 

sindicato sob minha responsabilidade e os dirigentes, então é muito. (Ivone Silva). 

 

O setor bancário, pela importância e impacto social, já foi pesquisado por diversas 

áreas. Os trabalhos tratam de diversos aspectos, como a tecnologia15, a formação do sujeito 

neoliberal no setor bancário e seus efeitos de sofrimento psicológico e físico, com o 

adoecimento16 e a terceirização17. 

As relações de gênero no trabalho bancário informatizado18, as mulheres nos bancos 

e sua profissionalização e luta por direitos19 também foram objeto de pesquisas. Contudo, o 

 
15 SANCHES, Ana Tercia. Trabalho bancário: inovações tecnológicas, intensificação de controle e gestão por 

resultados. São Paulo: Annablume, 2017. 
16 O setor bancário foi objeto de estudo sobre diversos aspectos, tais como a saúde e a reestruturação produtiva. 

Cito as seguintes pesquisas: SANTOS, Wilson Emanuel Fernandes dos.  O trabalhador digitalizado: a 

formação do sujeito neoliberal no setor bancário (2008-2018). 2018. 311 f. Tese (Doutorado em Sociologia) 

– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018; 

OSTRONOFF, Leonardo José. Menos metas, Mais saúde: um estudo sobre o sindicato dos bancários de São 

Paulo. 2015. 214 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015; PENNELLA, Isabela. Ler: Uma jornada de sofrimento no 

trabalho bancário. 2000. 198 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
17 SANCHES, Ana Tercia. Terceirização e Terceirizados no setor bancário: relações de emprego condições 

de trabalho e ação sindical. 2006. 155 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2006.  
18 SEGNINI, Liliana Rolfsen Petrilli. Mulheres no Trabalho Bancário: Difusão Tecnológica, qualificação e 

relações de gênero. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998; SEGNINI, Liliana Rolfsen Petrilli. 

“Relações de gênero no trabalho bancário informatizado”. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 10, 2012, p. 147–

168.  
19 GEROLETI, Luciana Carlos. Mulheres nos bancos: caminhos da profissionalização e lutas por direitos 

(1960-2000). 2019. 279 f. Tese (Doutorado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de São Catarina, Florianópolis; GEROLETI, Luciana Carlos. De normalistas a 

bancárias: a profissionalização das mulheres nos bancos (1960-1980). 2013. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

História) – Centro de Ciências Humanas da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, 
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emprego da vertente analítica da Teoria da Reprodução Social, cujas bases e investigações 

científicas estão sendo solidificadas a cada pesquisa realizada e discussão socializada, 

mostra-se ainda campo vasto, ainda mais sob a ótica do impacto da atuação feminina na 

direção sindical para a categoria profissional. 

Ainda, é sempre válido lembrar que, apesar da presença como sujeitos históricos, a 

invisibilidade da participação das mulheres exige um novo olhar, que implica visibilizar a 

história da atuação feminina e, por consequência, criar uma nova narrativa, conforme aponta 

a historiadora feminista Joan Scott: 

 

Aprendemos que inscrever as mulheres na história implica necessariamente a 

redefinição e o alargamento das noções tradicionais do que é historicamente 

importante, para incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva quanto as 

atividades públicas e políticas. Não é exagerado dizer que, por mais hesitantes que 

sejam os princípios reais de hoje, tal metodologia implica não só uma nova história 

das mulheres, mas uma nova história20.  

 

No curso da pesquisa empírica, foram entrevistadas21 11 (onze) mulheres que, em 

algum momento, integraram a direção do sindicato – entre as quais, a primeira presidenta e 

a atual, reeleita, no exercício de seu segundo mandato. A primeira entrevista foi realizada 

em julho de 2020 e ascinco seguintes em novembro do mesmo ano; já em 2021, duas foram 

feitas em março e uma em abril. 

Apresentamos a seguir as sindicalistas entrevistadas, para que a leitora possa 

compreender as entrevistas de uma forma mais completa.  

A sindicalista Ana Tércia Sanches é dirigente sindical na Federação dos 

Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado de São Paulo. Foi diretora do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, tendo atuado nesse sindicato como 

Coordenadora do Coletivo de Gênero e Diretora Executiva – ocupando a Secretaria de 

Relações Sindicais e Sociais e a Secretaria de Estudos Socio-Econômicos. Além disso, 

ocupou o cargo de diretora do DIEESE e do Projeto Travessia. No âmbito acadêmico, é 

 
Florianópolis. 
20 GORDON, Ann D., BUHLE, Mari Jo; DYE, Nancy Schrom. “The Problem of Women’s History”. In: 

CARROLL, Berenice A. (Ed.) Liberating Women’s History. Urbana: University of Illinois Press, 1976, p. 75 

apud SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque 

de. Pensamento feminista hoje: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p.51. 
21 A pandemia da COVID-19 impossibilitou a realização desta pesquisa nos moldes inicialmente concebidos. 

Por isso, o acesso ao material do Centro de Documentação e Memória dos Bancários (CEDOC), ocorreu de 

forma remota. Além disso,  todas as entrevistas foram realizadas de modo virtual, por meio da plataforma 

“Zoom”. Dessa forma, dentro das possibilidades, adaptamos os procedimentos de coleta de dados e da pesquisa 

empírica, para este momento histórico.  
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professora e pesquisadora na Faculdade 28 de Agosto, idealizada e fundada pelos Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e pela FETEC-SP. É doutora em Sociologia 

pela USP e especialista em Economia do Trabalho pela UNICAMP.  

Anatiana Alves, graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo e 

pós-graduada pela FESP em Gestão Pública, é bancária do Bradesco desde 1999. Atua como 

dirigente sindical desde 2006. No Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 

coordenou a Regional Centro por 2 anos e atua como militante do coletivo de Saúde e do 

Coletivo de Gênero do Sindicato. Exerce atualmente o 2° Mandato como Conselheira do 

Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CRST). 

Outra sindicalista entrevistada, Ana Lúcia de Camargo, possui graduação em História 

e Geografia, além de duas especializações na área de Globalização e Cultura e de Gestão 

Universitária. É mestra em Humanidades pelo Núcleo de Estudos das Diversidades, 

Intolerâncias e Conflitos – DIVERSITAS – FFLCH- USP.  Atualmente é pesquisadora de 

culturas, sob o olhar da dança e educadora social e cultural. Participa da Coletiva ELAS, 

Grupo Luna, Coletiva Mulheres da Casa, Coletivo Educulturapopular e Coletivo Okun. 

Integra também o Conselho Gestor do CEU Heliópolis, da Casa de Cultura Chico Science e 

do Centro Cultural Casa de Angola. 

A sindicalista Ana Marta Lima, graduada em Administração de Empresas pela FMU 

com pós-graduação em Economia do Trabalho pelo DIEESE, é dirigente sindical desde 

2016, exercendo atualmente o segundo mandato. Foi coordenadora do Coletivo de Combate 

ao Racismo de 2017 a 2019. Atualmente coordena o Coletivo do Santander de São Paulo, 

com atuação nas negociações coletivas, com vistas à melhoria das condições de trabalho. 

Adriana Oliveira Magalhães, por sua vez, é graduada em Psicologia e bancária 

funcionária do Itaú. Ingressou no movimento sindical em 2002, fazendo parte da direção do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Durante oito anos, foi da Direção 

Executiva da CUT-SP, coordenando a Secretaria de Comunicação. Na gestão do prefeito 

Fernando Haddad, fez parte do Conselho da Cidade, e atualmente é conselheira de políticas 

para as mulheres no Município de São Paulo. 

Já Ivone Maria da Silva é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São 

Paulo, com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. É 

bancária do Itaú Unibanco desde 1989. Foi a segunda mulher eleita presidenta e foi reeleita 

à presidência do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região em 2020. 

Atualmente está no segundo mandato à frente da entidade. 
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Juvandia Moreira, primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

Osasco e Região, é graduada em Direito e pós-graduada em Políticas e Relações 

Internacionais. Atualmente é presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 

Ramo Financeiro – CONTRAF-CUT e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos 

Bancários, tendo sido dirigente da Executiva Nacional da CUT.  

Outra sindicalista entrevista, Maria Lúcia Mathias, é graduada em Matemática e 

Análise de Sistemas, com cursos de pós-graduação na área de Informática. Foi bancária do 

Banespa  e ocupou cargos na Diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e 

Região, tendo atuado, de 1994 a 1996, na Secretaria de Estudos Sócios-econômicos e, de 

1996 a 1999, na Secretaria-geral. 

Neiva Maria Ribeiro dos Santos, por sua vez, é formada em Letras, pós-graduada em 

Gestão Pública e Gestão Universitária, sendo bancária do Bradesco. Foi secretária de 

Formação e Diretora Geral da Faculdade 28 de Agosto. É integrante do Comitê Mundial de 

Mulheres da UNI Global Unión (um sindicato global), ocupando a vice-presidência da UNI 

América Mulheres e a secretaria-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e 

Região.  

Já Rita de Cássia Berlofa é dirigente sindical desde 1997. Antes de estar na Secretaria 

de Estudos Sócio-econômicos, assumiu as secretarias de Saúde, de Organização e Suporte 

Administrativo e de Finanças. É primeira vice-presidenta da Afubesp. Foi coordenadora da 

mesa de negociação com o banco Santander por 12 (doze) anos, bem como coordenou a rede 

sindical Santander para UNI Américas por nove anos. Atualmente está no segundo mandato 

da Presidência da UNI Finanças Global, que representa mais de 3 milhões de trabalhadoras 

em nível global – cargo este ocupado pela primeira vez tanto por uma mulher quanto por 

alguém fora da Europa. 

Raquel Kacelnikas, por sua vez, é diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

Osasco e Região, tendo tido mandatos de 1988 a 1999 e retornado à entidade sindical em 

2005. Exerceu a função de tesoureira, na gestão de 1991, a de diretora do departamento 

jurídico, nos mandatos de 1994 e 2008; a de secretária-geral em 2011 e a de secretária de 

estudos socio-econômicos em 2014. No atual mandato, é diretora honorária. Para além da 

entidade sindical, foi conselheira representante no Conselho de Administração do Banco 

“Nossa Caixa” de 1996 a 1999 e diretora do DIEESE de 2014 a 2017. 

Os depoimentos obtidos dessas 11 (onze) mulheres reforçam e jogam luz às questões 

apontadas pela revisão bibliográfica. Para muito além disso, articulamo-los com o intuito de 
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apresentar historicamente a participação feminina no sindicato das bancárias e os diversos 

impactos dessa atuação na ação sindical.  

Nesse ponto, a pesquisa visa lançar feixes luminosos diante de um problema social e 

coletivo, com a intenção de responder ao seguinte problema de pesquisa: (a) Qual impacto 

da participação das mulheres nos cargos de direção sindical?; (b) De que maneira a 

participação das mulheres aponta para o tensionamento da estrutura sindical ou, em outras 

palavras, apresenta aportes para um novo sindicalismo?   

Acreditamos que as contribuições originais à ciência jurídica brasileira que esta tese 

possa produzir mereçam ser apuradas com base nas principais questões a serem analisadas 

ede modo atento à construção coletiva do saber, por meio de debates, discussões, leituras em 

grupos, troca de saberes –  sem mérito de um único indivíduo, mas de toda coletividade 

envolvida. Esta tese pretende, como contribuição originária, a investigação do impacto da 

direção sindical conduzida por mulheres para a construção da proteção jurídica relativa às 

mulheres, utilizando a teoria unitária como método de análise. Outra contribuição relevante 

pretendida é a análise da validade desse impacto, tendo em vista a crítica marxista do direito, 

ou seja, o tensionamento da forma jurídica e o uso do direito enquanto tática. 

Ressaltamos a tentativa de operacionalizar uma diminuição da distância entre a 

academia e a realidade, de forma a produzir um olhar atento aos pressupostos científicos do 

trabalho, do vocabulário, das explicações e dos raciocínios pautados pela simplicidade e 

objetividade. Buscamos, todavia, não incorrer na prolixidade, que muitas vezes acaba por 

afastar a pesquisa da inserção social tanto almejada.  

Por fim, evitamos a reanálise de questões pesquisadas pelas colegas, especialmente 

quanto à recente produção acadêmica do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade 

Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de modo que, ao longo do 

trabalho, referenciamos as recentes pesquisas produzidas nas quais se pode encontrar 

aprofundamentos a questões que tangenciam esta tese, no intento do constante avanço da 

produção do saber coletivo. 

 

Notas metodológicas  

 

Inicialmente, antes de adentrar as questões a serem analisadas, é necessário tecer 

algumas considerações acerca do método em Marx, para quem a teoria é “a reprodução ideal 
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do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa”22. Nesse sentido, com base no 

conhecimento teórico e partindo da aparência, buscamos alcançar a essência do objeto, ou 

seja, a sua estrutura e dinâmica, a fim de articular três categorias basilares do método 

marxista: a totalidade, a contradição e a mediação23. Como, nesta perspectiva, seguindo 

Marx, não é possível uma abordagem que autonomize o método em face da teoria, trataremos 

de uma concepção teórico-metodológica. 

O materialismo histórico enquanto método permite analisar a especificidade do 

objeto de estudo como forma social e sob a determinação de um modo de produção 

específico, o capitalismo. É possível também a combinação deste objeto com o modo de 

produção, tal como observa o filósofo marxista Étienne Balibar em seus estudos sobre o 

materialismo histórico: 

 

O materialismo histórico, ao analisar um modo de produção determinado, tem 

como primeiro objecto definir e explicar uma combinação (melhor: um processo 

de combinação)  particular dos ‘factores’ sociais da produção, que se pode 

descrever como ‘combinação das relações de produção e das forças produtivas’, 

com a condição de indicar que esta combinação se faz sempre, sobre uma base 

dada historicamente, na forma (social) e sob o efeito das próprias relações de 

produção. Por outras palavras, que as ‘forças produtivas’, embora seja essencial 

distingui-las das relações de produção, que não são redutíveis, não existem, no 

entanto, como tais (como sistema de transformação e de apropriação material da 

natureza) senão sob o efeito da sua própria combinação com (nas) relações de 

produção determinadas24. 

 

Em certo sentido, a preocupação de Marx,  conforme demonstrado na seguinte 

passagem, é estudar o modo de produção a partir de sua variação, determinada por uma série 

de elementos: 

 

Para Marx, tratava-se de mostrar que a distinção dos diferentes modos funda-se de 

modo necessário e suficiente na variação das relações entre uma pequena 

quantidade de elementos sempre idênticos. Ora, o enunciado dessas relações, e dos 

termos sobre os quais elas recaem, constitui a exposição dos primeiros conceitos 

teóricos do materialismo histórico, de alguns conceitos gerais que, constituindo o 

começo de direito de sua exposição, caracterizam o método científico de O Capital 

e conferem à sua teoria a forma demonstrativa; isto ê, o enunciado de certa forma 

determinada dessa variação, sob a dependência direta dos conceitos de força de 

trabalho, meios de produção, propriedade, etc. é um pressuposto constantemente 

necessário das demonstrações “económicas” de O Capital25. 

 
22 NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. 1ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011, 

p. 21. 
23 NETTO, José Paulo. Introdução ao Estudo do método de Marx. 1ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 

p. 58. 
24 BALIBAR. Étienne. Cinco Estudos do Materialismo Histórico. v. II. 1ª Ed. Lisboa: Editorial Presença, 1975, 

p. 206. 
25 BALIBAR, Étienne. “Sobre os Conceitos Fundamentais do Materialismo Histórico”. In: ALTHUSSER, 
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Portanto, nesta tese adotamos o paradigma teórico interpretativo do materialismo 

histórico-dialético. Nessa perspectiva, refutamos a neutralidade da ciência e da(o) 

pesquisador(a). Conforme ensina Flávio Roberto Batista, partiremos de pressupostos 

marxistas e alcançaremos conclusões possibilitadas pela utilização desse método, pois:  

 

O fato de que cada epistemologia estará vinculada a uma visão social de mundo 

socialmente determinada, o que implica, no contexto de uma epistemologia 

materialista histórico-dialética, sua vinculação a posições de classe; e o fato de que 

a visão social de mundo proletária possui uma especificidade em relação às 

demais, que lhe garante um privilégio epistemológico na busca da verdade e não 

está relacionada (apenas) ao fato de que o proletário é uma classe revolucionária26. 

 

Em complemento com o recorte epistemológico que valoriza as posições de classes, 

conjugamos a escolha das epistemologias afro-americana e do pensamento feminista negro, 

que reconhece a lógica da produção do saber pela estrutura ocidental e por homens brancos, 

ao passo que busca construir saberes a partir de quatro dimensões: a experiência vivida como 

critério de significado, o uso do diálogo, a ética da responsabilidade pessoal e a ética do 

cuidar27. Para a socióloga negra estadunidense, Patricia Hill Collins, “a esfera da 

epistemologia é importante porque determina quais perguntas merecem investigação, quais 

referenciais interpretativos serão usados para analisar as descobertas e para que fim serão 

destinados os conhecimentos decorrentes desse processo”28.  

A respeito da escolha de estudo de caso – a experiência das mulheres na direção do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região –, inspirada no método do estudo de 

caso ampliado, o qual é “definido por suas quatro ampliações: a ampliação do observador 

dentro das vidas dos participantes sob observação; a ampliação das observações através do 

tempo e do espaço; a ampliação dos processos micro às forças macro; e, finalmente, mas não 

menos importante, a ampliação da teoria”29. A escolha por esse método leva em conta a 

transformação de problemas privados em questões públicas por meio da utilização da 

imaginação sociológica.    

 
Louis; BALIBAR, Étienne; ESTABLET, Roger. Para Ler o Capital – v. 2, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1980. p. 153-274. p. 182. 
26 BATISTA, Flavio Roberto. Crítica da Tecnologia dos Direitos Sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013. p. 121-122.  
27 COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro: conhecimento, consciência e a política do 

empoderamento. 1ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 425-426. 
28 COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro: conhecimento, consciência e a política do 

empoderamento. 1ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 403. 
29 BURAWOY, Michael. Marxismo sociológico: quatro países, quatro décadas, quatro grandes 

transformações e uma tradição crítica. 1 Ed. São Paulo: Alameda, 2014. p. 15. 
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A teoria construída por Michael Burawoy, por meio da qual a pesquisadora é 

considerada como bagagem teórica já existente a ser utilizada como vantagem, com o 

reconhecimento dos juízos prévios, sendo “o segredo do estudo de caso ampliado: nele, a 

teoria não é descoberta, mas revisada; não é induzida, mas aperfeiçoada; não é desconstruída, 

mas reconstruída”30. 

Na busca de colocar em diálogo a análise desenvolvida com a prática social, realizei 

entrevistas semiestruturadas31 com mulheres integrantes da direção do sindicato. Em 

observância aos apontamentos de Michael Burawoy e com vistas a contornar a limitação 

própria ao objeto, utilizei a minha experiência pessoal como advogada trabalhista e sindical, 

em verdadeira pesquisa-ação32, para a análise do impacto jurídico e do tensionamento da 

forma jurídica e, portanto, da potência da intervenção das mulheres nas entidades sindicais, 

fenônemo até então pouco estudado. 

O procedimento indutivo da abordagem fornece os elementos que permitem algumas 

generalizações quanto à caracterização das atuações femininas nos sindicatos, ao passo que 

o procedimento dedutivo, com as contribuições teóricas advindas do leito da crítica marxista 

do direito, bem como da teoria da reprodução social, auxilia na passagem de microprocessos 

para macroprocessos, levando em consideração que a tradição teórica deve ser 

constantemente testada e desafiada, como pretendemos fazer nesta pesquisa. 

Com relação às técnicas de pesquisa, utilizamos a análise de documentos sindicais, 

entrevistas semiestruturadas, bem como a revisão bibliográfica dos temais centrais 

discutidos e que compõem as perguntas desta tese, como o papel do trabalho produtivo e 

reprodutivo das mulheres, o lugar por elas ocupado no sindicalismo, e o possível 

tensionamento da forma jurídica por meio disto, a partir da teoria da reprodução social.  

O corpo documental da pesquisa é composto por materiais com dados estatísticos a 

respeito da composição da categoria profissional das bancárias, como censos bancários de 

2008, 2014 e 2019, pesquisas do DIEESE, e por materiais obtidos com o CEDOC33, tais 

 
30 BURAWOY, Michael. Marxismo sociológico: quatro países, quatro décadas, quatro grandes 

transformações e uma tradição crítica. 1 Ed. São Paulo: Alameda, 2014. p. 32. 
31 LÉTOURNEAU, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador: guia de iniciación del trabajo 

intelectual. Medellín: La Carreta Editores, 2009, p. 173. 
32 “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo”. THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 1988, p. 15. 
33 O Centro de Documentação (CEDOC) foi fundado em 1992 com o intuito de coletar, armazenar e conservar 

a documentação do Sindicato para a memória da classe trabalhadora para a diretoria, pesquisadoras, e sociedade 

em geral. Na pandemia, quando foi exigida que toda pesquisa fosse realizada de forma remota, a digitalização 
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como Convenções Coletivas de Trabalho, de 2000 a 2020; a composição da diretoria 

executiva do Sindicato – quantas mulheres estavam presentes; a Folha Bancária relacionada 

às mulheres; dos meses de março de 2000 a 2020, o estatuto da entidade sindical, que foi 

alterado para incluir a cota de gênero; e documentos históricos, como o livro comemorativo 

de 70 (setenta) anos de existência do sindicato, editado em 1993, e o de 90 (noventa) anos, 

de 2013, com a finalidade de cumprir com o objetivo geral da pesquisa, isto é, analisar o 

impacto da atuação das mulheres para a construção de um sindicato com compromisso para 

as pautas feministas, além do tensionamento com a forma jurídica.  

Foram utilizadas técnicas documentais de levantamento de dados pelo método de 

pesquisa qualitativa34, com a entrevista de 11 (onze) lideranças femininas de trabalhadoras 

que participaram e integraram a entidade sindical estudada. Buscou-secompreender seus 

motivos e propostas para o sindicalismo, bem como suas impressões sobre o impacto de sua 

atuação. Realizamos entrevistas semiestruturadas, dotadas de um roteiro preliminar de 

perguntas que se moldou à situação concreta da entrevista, podendo ser acrescentadas novas 

perguntas mais relevantes. Tal procedimento forneceu um aproximado35 relato descritivo e 

analítico dos referidos processos de participação das mulheres, desde a perspectiva das 

próprias trabalhadoras.  

Em síntese, foi utilizada certa variedade metodológica que permitiu flexibilidade, 

indispensável para a apreensão do objeto social problematizado. A própria delimitação das 

fontes de pesquisa já revela um enfoque que não admite neutralidade, posto que o mesmo 

objeto admite diversas interpretações contraditórias entre si. Essa constatação impõe que a 

atividade científica faça algumas opções procedimentais que se traduzem operacionalmente 

na escolha dos materiais analisados. 

 

 

 

 

 

 

 
e o acesso virtual de documentos mostrou-se ainda mais essencial para a continuidade das pesquisas. Cf. SEEB. 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. CEDOC. Disponível em: < 

https://spbancarios.com.br/cedoc> ,  acesso em 11/04/2021. 
34 Tentando explicar a totalidade da realidade pelo estudo das complexidades e particularidades sociais, 

econômicas, culturais e políticas do objeto, trata-se de um “processo de reflexão e análise da realidade através 

da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

[...]”. OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 2007. p. 

37. 
35 GOODE, William Josiah; HATT, Paul K. Métodos em pesquisa social. Trad. Carolina Martuscelli Bori. 7ª 

ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979. p. 399. 



 

31 

 

 

 

Estrutura da Tese  

 

Neste estudo analisamos a participação de lideranças femininas nos sindicatos 

profissionais e seus impactos no que diz respeito às pautas de gênero e a renovação do 

movimento sindical, dentro do marco temporal de 2000 a 2020. 

Para tanto, no capítulo 1, apresentamos a teoria unitária da reprodução social, a fim 

de fornecer as bases para a análise do trabalho produtivo e reprodutivo. Em seguida, tratamos 

da conjugação entre feminismo e sindicalismo, especificamente quanto à experiência da 

inserção das bancárias no Sindicato objeto do estudo de caso, trazendo menções de suas 

percepções por meio das entrevistas realizadas.  

Firmadas as bases teóricas, passamos, no capítulo 2, para a análise do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a partir de um conjunto documental – estatuto 

sindical, composição da diretoria, previsão estatutária, convenções coletivas de trabalho, 

Folha Bancária e censo da diversidade. Utilizamos também os relatos obtidos por meio de 

entrevistas das sindicalistas de modo a novamente enfatizar os sujeitos que constroem esse 

processo histórico.   

No terceiro e último capítulo, propomos pensar as possibilidades de avanço e, por 

outro lado, os limites do sindicalismo para a ação revolucionária. Além disso, retomamos a 

questão da renovação da ação sindical por meio da participação de mulheres no que se refere 

às pautas relativas ao trabalho reprodutivo, tendo em vista o aprofundamento da precarização 

com o neoliberalismo e a necessidade de se reivindicar pautas mais amplas, que sejam 

capazes de extrapolar a forma jurídica. 

Buscamos, ademais, compreender qual a mudança na política do sindicato com a 

presença das mulheres. Em outras palavras, analisamos se o simples fato de haver mulheres 

na direção do sindicato alteraria o seu caráter para as demandas do feminismo ou se tal 

elemento seria insuficiente. 

O trabalho foi pensado em três partes principais com objetivos distintos, porém 

complementares. As partes desta tese estão em diálogo de modo a formar um todo unitário, 

com a possibilidade de apontar para algumas respostas à pergunta de pesquisa, como 

apresentamos nas considerações finais. 

A organização da tese conforme acima exposto advém de uma preocupação didática, 

de modo a facilitar a apreensão das ideias, das construções teóricas e da escuta das 

sindicalistas, sujeitos históricos.  
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CAPÍTULO 1 – ENCONTRO ENTRE O FEMINISMO E O 

MARXISMO: TEORIA E PRÁTICA  

 

Neste primeiro capítulo, apresentamos as bases teóricas que sustentam a análise da 

pesquisa empírica realizada sobre o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 

qual seja, a Teoria da Reprodução Social, que busca reavivar os ensinamentos marxianos a 

partir da centralidade do trabalho reprodutivo.  

Na sequência, em item posterior, passamos a tratar da questão da relação entre 

feminismo e sindicalismo, a partir das experiências relatadas nas entrevistas 

semiestruturadas com as sindicalistas que integraram e integram a entidade sindical 

analisada. O intuito da pesquisa é trazer as experiências concretas da classe trabalhadora e 

ouvir suas sujeitas históricas, por isso transcrevemos trechos das entrevistas na segunda parte 

deste capítulo, que enfatiza as narrativas femininas e sua atuação.  

 

1.1 Feminismo e Marxismo: A Teoria da Reprodução Social (TRS)  

 

A conturbada relação entre feminismo e marxismo historicamente passou por 

casamentos e divórcios, metáfora utilizada pela pesquisadora italiana Cinzia Arruzza em seu 

livro “Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo” para 

descrever os contextos históricos de aproximações e afastamentos das duas teorias. Tanto o 

título quanto o movimento de sua obra certamente buscam estabelecer um diálogo com Heidi 

Hartmamm, cujo difundido artigo “O casamento infeliz do marxismo e feminismo rumo a 

uma união mais progressiva”36 apresenta críticas à compreensão limitada da opressão por 

parte da economia política marxista que ignora a questão de gênero e dá prevalência ao 

marxismo nessa relação.  

A proposta de Hartmamm considera, assim, a historicidade do patriarcado e parte 

para uma nova direção de análise. No entanto, utiliza uma teoria de sistema dual, porque 

desassocia a análise da estrutura econômica das relações de gênero.  

A crítica endereçada por Cinzia Arruzza à economista estadunidense é justamente no 

sentido de que essas análises apartadas dos dois sistemas se mostram incapazes de identificar 

 
36 O título do artigo foi traduzido livremente do inglês “The unhappy marriage of marxism and feminism 

towards a more progressive union”. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4079326/mod_resource/content/1/Heidi%20Hartmann%20unhappy

%20marriage%201979.pdf>, acesso em 02/06/2021. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4079326/mod_resource/content/1/Heidi%20Hartmann%20unhappy%20marriage%201979.pdf%3em
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4079326/mod_resource/content/1/Heidi%20Hartmann%20unhappy%20marriage%201979.pdf%3em
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contradições. Em que pese a estreita relação entre o modo de produção capitalista e o 

patriarcado, levada em consideração sua historicidade, são sistemas que operam em conflito, 

de acordo com suas especificidades.  

Segundo Arruzza, este olhar somente seria possível a partir de uma teoria unitária, 

“capaz de ler e interpretar as leis operacionais internas de ambos os sistemas, capitalista e 

patriarcal, e a maneira como estes se relacionam entre si, sem destacar um em detrimento do 

outro”37. 

A proposta de afastamento da teoria dual para a construção de uma nova direção do 

feminismo marxista, isto é, de uma teoria unitária da reprodução social, tem como ponto de 

partida a indissociabilidade da relação entre produção e reprodução, ou seja, considera que 

capitalismo e patriarcado são intrínsecos, esferas inseparáveis. Em outras palavras, não 

podemos entender o capitalismo sem a questão de gênero, de modo que o feminismo serve 

como lugar de renovação do marxismo para repensar à luz de cada momento histórico. 

Nesse movimento, a retomada da obra de Lise Voguel, publicada em 1983 e reeditada 

em 2013, ganha importância na medida em que foi a primeira a sistematizar a teoria unitária 

e inserir a perspectiva da reprodução social no feminismo marxista, em seu livro “Marxismo 

e a Opressão das Mulheres: Por uma Teoria Unitária”38.  

Para isto, Voguel propõe, em primeiro plano de análise, a relação das mulheres com 

o capitalismo, porque a opressão das mulheres tem relação com o papel da reprodução, com 

o enfoque em um fenômeno social mais amplo: a reprodução da sociedade. Nesse sentido, a 

Teoria da Reprodução Social leva em conta as três esferas em que a reprodução acontece: 

atividades que regeneram a trabalhadora como força de trabalho, tais como comer, dormir, 

ter saúde, transporte, limpeza da casa; a reposição geracional, com a esfera biológica da 

reprodução, com gestação, parto, lactação; e, por fim, as atividades que regeneram as pessoas 

que não são trabalhadoras, como o cuidado com as crianças, os idosos, as aposentadas. Nas 

palavras de Cinzia Arruzza: 

 

O que significa reproduzir a força de trabalho? Em primeiro lugar, significa 

regenerar o trabalhador; segundo, significa manter e regenerar a família do 

trabalhador (ou trabalhadores em um sentido mais amplo). Este é um ponto central 

levantado por Lise Vogel em seu livro: quando falamos de reprodução social, 

devemos ter em mente que não estamos falando apenas do trabalhador ou da 

trabalhadora que tenta vender sua força de trabalho diretamente no mercado, mas 

 
37 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: 

Usina, 2019. p. 127. 
38 O livro “Marxism and the Oppression: Toward a Unitary Theory” da autora Lise Vogel ainda não foi 

publicado no Brasil, por isso fizemos a livre tradução do título. 



 

35 

 

 

da classe trabalhadora como um todo, incluindo os que não trabalham, as crianças, 

os idosos e os enfermos, ou seja, todos aqueles que não podem trabalhar. Terceiro, 

significa produzir os novos trabalhadores, ou seja, a reprodução biológica.39 

 

Nessa visão de reprodução social, a família não é espaço exclusivo na reposição e 

regeneração da força de trabalho, visto que há também o papel do Estado com o sistema 

público de saúde, educação, previdência. Por essa razão, a autora enxerga a reprodução 

também em hospitais, prisões, creches. 

O esforço teórico dessa pensadora estadunidense tem sido no sentido de olhar as 

relações de produção a partir da categoria força de trabalho, por meio da qual se é capaz de 

fazer uma ponte entre trabalho produtivo e reprodutivo. A reprodução da força de trabalho, 

afinal, é essencial à produção e são partes da mesma totalidade capitalista.  

Para Vogel, as atividades do trabalho reprodutivo produzem valor de uso, que são 

consumidos no lar e satisfazem necessidades humanas, mas não têm papel imediato na 

produção de mais-valia, o que as diferencia do trabalho produtivo, tendo em vista o caráter 

da mercadoria força de trabalho.  

A respeito disso, no capítulo 6 do livro I d’O Capital, Marx apresenta o caráter duplo 

do resultado do processo de trabalho – um que conserva ou transfere valor e outro, ao mesmo 

tempo, que cria valor. Em suas palavras, “por meio de adição meramente quantitativa de 

trabalho, um valor novo é adicionado; por meio da qualidade do trabalho adicionado, os 

valores antigos dos meios de produção são conservados no produto40. 

No entanto, esta característica agregadora de valor não advém dos fatores objetivos, 

como os meios de produção, denominado de capital constante, e sim do fator subjetivo – a 

força de trabalho em ação, a qual é capaz de criar valor adicional e é denominada capital 

variável41.   

 
39 No original: “qué significa reproducir la fuerza de trabajo? En primer lugar, significa regenerar al trabajador 

o la trabajadora; segundo, significa mantener y regenerar a la familia de la trabajadora (o a las trabajadoras en 

un sentido ampliado). Este es un punto central que señala Lise Vogel en su libro: cuando hablamos de 

reproducción social tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando sólo del trabajador o la trabajadora 

que intenta vender su fuerza de trabajo en forma directa en el mercado, sino de la clase obrera en su conjunto, 

incluyendo a los que no trabajan, los niños, los adultos mayores y los enfermos, o sea, todos aquellos que no 

pueden trabajar. En tercer lugar, significa producir a las nuevas trabajadoras, o sea, la reproducción biológica”. 

ARRUZA, Cinzia, BHATTACHARYA, Tithi. “Teoría de la Reproducción Social.Elementos fundamentales 

para un feminismo marxista”. Archivos de historia del movimento obrero y la izquierda. Ano VIII, n. 16, março 

de 2020-agosto de 2020, p. 37-69. p. 38. 
40 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. 1ª Ed. 

São Paulo: Boitempo, 2013, p. 277. 
41 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. 1ª Ed. 

São Paulo: Boitempo, 2013. p. 286. 
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No capítulo seguinte, o sétimo, o mais-valor é apresentado como o segundo período 

do processo do trabalho, no qual se trabalha além do trabalho necessário. Nesse período, a 

trabalhadora produz mais-valor para o capitalista, o que é capaz de demonstrar o grau de 

exploração da força de trabalho, porque extraída da parte excedente da jornada42. É possível, 

então, fazer um exercício de decomposição do produto, em que, do resultado dessa produção, 

seja extraída a parte constante do capital, a parte variável e o mais-valor adicionado.  

Ainda sobre o tema, no capítulo 1, do livro III d’O Capital, mais uma vez resta 

explicada a mais-valia como produto do processo de trabalho, pois “agora está claro para o 

capitalista que esse crescimento de valor tem origem nos empreendimentos produtivos 

realizados com o capital, ou seja, que ele deriva do próprio capital, pois depois do processo 

de produção ele existe e antes ele não existia”43. 

A caracterização do trabalho doméstico como produtivo44 ou improdutivo, ou seja, 

se há produção de mais-valor ou não pelo trabalho reprodutivo, tem sido objeto de intensos 

e inúmeros debates no campo marxista. Esse, no entanto, não é o foco desta pesquisa. De 

todo modo, sustentamos a posição do trabalho doméstico como não produção de mais-valor, 

o que de modo algum diminui sua importância ou assinala sua invisibilidade; pelo contrário, 

esta constatação teórica em nada altera o compromisso de construir socialmente ações 

coletivas para o enfrentamento da opressão e libertação das mulheres, pensando a partir da 

centralidade do trabalho reprodutivo.     

Após essa consideração acerca do trabalho reprodutivo e a sua não produção de mais-

valor, pontuamos aqui a importância de Vogel tanto por sua proposta de uma teoria unitária 

quanto pela retomada da teoria marxiana, com seus conceitos e o reconhecimento de seus 

limites e com a abertura para estudos e aprofundamentos teóricos necessários ao olhar do 

nosso tempo.  

Contudo, ressaltamos a ausência de seu olhar analítico para as questões como raça e 

sexualidade, tal como apontam Susan Ferguson e David McNally. As inconsistências 

 
42 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. 1ª Ed. 

São Paulo: Boitempo, 2013. p. 294. 
43 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro III: o processo global da produção capitalista. 

1ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 60. 
44 Lise Vogel dialoga com autoras como Juliet Mitchell e Mariarosa Della Costa no artigo “Women and the 

Subversion of the Community”, além de Margaret Benston e Peggy Morton, cujos textos tratavam do trabalho 

reprodutivo e considera que trabalho doméstico seria trabalho produtivo, porque reproduz a mercadoria força 

de trabalho e dá capacidade ao trabalhador de ir vender sua força de trabalho. Defende também o recebimento 

de salários para o desempenho do trabalho doméstico.  
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teóricas pela lacuna da questão racial são também pontuadas pela pesquisadora Rhaysa Ruas. 

Vejamos: 

 

Embora Vogel esboce preocupação com a noção de totalidade ao localizar a 

dinâmica político-econômica da relação entre produção de mercadorias e 

reprodução da vida, e nesse sentido avance em relação às perspectivas que lhe 

eram contemporâneas, sua interpretação reflete os desafios de se elaborar uma 

teoria unitária, o que se evidencia, dentre outras coisas, por sua teorização cega à 

raça.45 

 

A respeito do racismo, a Teoria da Reprodução Social propõe uma análise para além 

do mercado de trabalho, segundo Tithi Batthacharya: 

 

A TRS pinta um quadro muito mais assustador: o racismo se desdobra no nível da 

reprodução da força de trabalho. Escolas, serviços de saúde, água e ar envenenados 

(porque suas casas são construídas perto de áreas contaminadas por poluição ou 

resíduos industriais): todos esses processos contribuem para a construção de 

diferentes níveis de força de trabalho e também para a manutenção de ideias 

racistas na sociedade. O que propomos é uma análise do racismo que vai além do 

nível de troca em direção ao domínio da própria produção da força de trabalho. 

Nesse sentido, é uma visão muito mais apavorante do racismo, mas também é uma 

ideia muito mais sólida de antirracismo, porque analisa o racismo em todos os elos 

de sua construção: em qualquer desses elos, o capital pode ser afetado.46 

 

Considerando as relações entre gênero, raça e feminismo na sociedade brasileira, é 

importante destacar que o campo do feminismo brasileiro, desde seu início, identificou-se 

com as lutas populares e pela democratização do país. A trajetória das mulheres negras no 

interior do movimento fez com que o combate ao racismo fosse uma prioridade política e 

que fosse destacada a diferença dentro do movimento, tendo em vista inclusive as demandas 

específicas. 

As contradições no interior do movimento feminista brasileiro demonstram as 

contradições históricas internas com a necessidade de debates, fóruns, movimentos e espaços 

 
45 RUAS, Rhaysa. “Teoria da Reprodução Social: apontamentos para uma perspectiva unitária das relações 

sociais capitalistas”. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 01, 2020, p. 379-415. p. 383. 
46 No orginal: “La TRS muestra una imagen mucho más aterradora: que el racismo se despliega en el nivel de 

la reproducción de la fuerza de trabajo. Las escuelas, los servicios de salud, el agua y el aire envenenados 

(porque sus casas están construidas cerca de zonas contaminadas por la po- lución o los desechos industriales): 

todos esos procesos contribuyen a la construcción de diferentes niveles de fuerza de trabajo y también al 

mantenimiento de ideas racistas en la sociedad. Lo que proponemos es un análisis del racismo que vaya más 

allá del nivel del intercambio hacia el dominio de la producción de fuerza de trabajo en sí mismo. En este 

sentido, es una visión mucho más aterradora del racismo pero también es una idea mucho más sólida del 

antirracismo, porque analiza al racismo en todos los eslabones de su construcción: en cualquiera de esos 

eslabones el capital puede ser afectado”. ARRUZZA, Cinzia, BHATTACHARYA, Tithi. “Teoría de la 

Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista”. Archivos de historia del 

movimento obrero y la izquierda. Ano VIII, n. 16, março de 2020 - agosto de 2020, pp. 37-69. p. 42. 
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para a discussão de pautas feministas no interior das organizações de mulheres negras. Para 

Sueli Carneiro: 

 

A consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente em 

solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, no 

interior do próprio movimento feminista, as contradições e as desigualdades que o 

racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres, particularmente 

entre negras e brancas no Brasil.47   

  

Com efeito, dada a nossa realidade histórica da escravização e do caráter multirracial 

e pluricultural de nossa região latino-americana, é fundamental considerarmos a 

discriminação sofrida por mulheres amefricanas48 do Brasil e ameríndias e a recorrente 

participação política dessas mulheres em dois grupos – movimentos étnicos e movimento de 

mulheres, tendo trazido contribuições para avanços em ambos. Constrói-se, assim, um alerta 

aos movimentos feministas para que não se tornem espaços de dominação justamente do que 

pretendem combater, de modo que, para Lélia Gonzalez, “falar de opressão à mulher latino-

americana é falar de uma generalidade que esconde, enfatiza, que tira de cena a dura 

realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito alto por não serem 

brancas”49. 

A Interseccionalidade, por sua importância no meio acadêmico, requer considerações 

acerca de sua relação com o marxismo. Apesar da origem do termo constantemente ser 

atribuída à Kimberle Crenshaw no final dos anos oitenta, existem elaborações anteriores, 

como as das feministas negras do Coletivo do Rio Combahee, importante antecedente porque 

apresentou uma crítica interseccional aos movimentos de libertação50.   

Da mesma forma, Cinzia Arruzza indica a co-simultaneidade de múltiplas formas de 

opressão e de exploração apontadas pelas feministas negras já nos anos vinte, desde a 

experiências político-organizacionais da esquerda afroamericana. Para sustentar tal posição, 

 
47 CARNEIRO, Sueli. “Mulheres em Movimento”. In: CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: 

Editora Jandaíra, 2020. p. 201.  
48 A categoria de amefricanidade desenvolvida por Lélia Gonzalez pretende se contrapor à posição imperialista 

dos Estados Unidos da América (EUA), ao passo que permite resgatar uma unidade específica – a Améfrica, a 

qual, “enquanto sistema etnográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente 

em que vivemos, inspirados em modelos africanos”. GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-

americano: ensaios, intervenções e diálogos. Organização: Flávio Rios, Márcia Lima. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2020. p. 135.  
49 GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. 

Organização: Flávio Rios, Márcia Lima. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. p. 142. 
50 MARTÍNEZ, Josefina L. “Feminismo, interseccionalidade e marxismo: debates sobre gênero, raça e classe”. 

In: PARKS, Leticia, ASSIS, Odete, CACAU, Carolina (Orgs.). Mulheres negras e marxismo. São Paulo: 

Associação Operário Olavo Hansen, 2021. p. 257.   
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apresenta o artigo “Para acabar com a negligência do problema das mulheres negras”, de 

Claudia Jones, que em 1949 teria sido o percursor da análise interseccional51. 

Para a pensadora norte-americana Patricia Hills Collins, a interseccionalidade é vista 

como ferramenta analítica com conexão com a justiça social , visto que articula gênero, raça 

e classe, categorias sociais entendidas como interdependentes enquanto relação de poder52. 

Para a pesquisadora Helena Hirata, as dimensões fundamentais são gênero, raça e classe, 

mas estas se apresentam como uma geometria variável, tendo em vista que outras dimensões, 

tais como idade, nação, deficiência e sexualidade, aparecem e devem ser consideradas.  

A respeito da imbricação entre exploração e opressão, Heleieth Saffioti chega à 

formulação da teoria do nó para sustentar que exploração e dominação são duas faces do 

mesmo processo, ou seja, “não há de um lado dominação patriarcal e, de outro, a exploração 

capitalista, não existe um processo de dominação separado de outro de exploração”53.   

Para a teoria unitária da reprodução social, a Interseccionalidade apresenta o 

diagnóstico do cruzamento das opressões, mas não apresenta o como e o porquê dessa 

relação entre as diferentes opressões. 

Após essas considerações acerca da Interseccionalidade, tendo em vista sua aceitação 

massiva nas teorias críticas, retomamos o contexto específico da Teoria da Reprodução 

Social. Assim, a atualização da relação entre trabalho produtivo e reprodutivo é apresentada 

pela Cinzia Arruzza por meio da da teoria unitária.  Com sua proposta de retomada do 

casamento queer entre feminismo e marxismo, mediante uma compreensão da subjetivação 

do patriarcado nas mulheres, Arruzza põe fim à questão se classe antecede gênero ou vice-

versa, deslocando o foco para o entrelaçamento entre exploração e opressão e para a 

construção de um novo movimento de trabalhadoras. Nas suas palavras: 

 

Interessa saber como a classe e o gênero podem ser combinados em um projeto 

político capaz de agir evitando dois perigos: a tentação de mesclar as duas 

realidades fazendo do gênero uma classe ou da classe um gênero, e a tentação de 

pulverizar as relações de poder e as relações de exploração em uma série de 

opressões individuais alinhadas lado a lado e relutantes em ser incluídas em um 

projeto de libertação abrangente.54 

 
51 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: 

Usina, 2019. p. 136. 
52 COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro: conhecimento, consciência e a política do 

empoderamento. 1ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2019. p.48. 
53 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, Patriarcado e Violência. 2ª Ed. São Paulo: Expressão 

Popular: Fundação Perseu Abramo, 2015. p. 138. 
54 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: 

Usina, 2019. p. 140. 
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A partir disso, houve uma revitalização do debate trazido pela pesquisadora, no 

intuito de desenvolver e ampliar a análise de ausências não debatidas por Karl Marx, a partir 

da compreensão de que há um programa em aberto e um trabalho a se fazer de pensarmos 

novas práticas políticas.  

A teoria contemporânea da reprodução social ganha centralidade no momento de 

crise, tendo um olhar tanto para a importância do trabalho reprodutivo e das mulheres como 

sujeitos estratégicos da luta anticapitalista quanto para a contradição entre reprodução da 

vida e reprodução do capital. Importante notar, nessa seara, que as lutas sociais vêm sendo 

desencadeadas pela tônica da reprodução social55, com as mulheres na liderança das 

mobilizações e com maior disposição para as lutas.  

Assim, a Teoria da Reprodução Social (TRS) compreende a produção e a reprodução 

social a partir de uma teoria unitária, o que permite analisar a interação entre classe, raça, 

gênero e sexualidade de outra maneira, de fato unitária. Possibilita, assim, escapar de analisar 

a luta de classes e o patriarcado separadamente, o que poderia criar eventual hierarquia ou 

pretensa escolha entre o combate da exploração ou da opressão. Segundo a pesquisadora 

Rhaysa Ruas:  

 

Uma teoria feminista-marxista unitária pressupõe, portanto, desde a sua gênese, a 

tentativa de aproximação da totalidade social, no sentido marxiano. Ela clama por 

uma perspectiva que supere as dicotomias entre produção e reprodução social, 

natureza e cultura, e, em última instância, base econômica e superestrutura 

política56.  

 

No plano internacional, em sintonia com a retomada e atualização da teoria unitária 

proposta por Lise Voguel, destacamos as autoras contemporâneas Cinzia Arruzza, Tithi 

Bhattacharya e Susan Ferguson, que formulam sobre a teoria unitária da reprodução social57. 

 
55 Citamos aqui, como exemplo, as reivindicações de resistência ao neoliberalismo lideradas por mulheres, com 

protagonismo de mulheres negras, tais como a Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras: Contra o 

racismo, a violência e o bem-viver, em 2015; a 5ª Marcha das Mulheres Negras em São Paulo, em 2020, em 

formato online tendo em vista a pandemia da COVID-19; a Greve Internacional de Mulheres, em 2017, 

mobilização que ocorreu em cinquenta países; e o movimento Nenhuma a Menos (Ni Una a Menos) na 

Argentina, em 2018.  
56 FONSECA, Rhaysa Sampaio Ruas da. “Teoria da Reprodução Social: apontamentos para uma perspectiva 

unitária das relações sociais capitalistas”. Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, vol. 12, n. 01, 2020, p. 379-

415. p. 382. 
57 Destacamos que a Teoria da Reprodução Social se diferencia da Teoria Unitária. Apesar de considerarem a 

centralidade da reprodução social, possuem enfoque diferentes. A primeira vincula-se à tradição das italianas 

autonomistas e ativistas da Campanha de Salários para Trabalho Doméstico, tais como Mariarosa Dalla Costa, 

Selma James e Leopoldina Fortunati, as quais buscam entender a natureza do trabalho doméstico em cotejo 

com a teoria do valor de Karl Marx e chegam à conclusão de que trabalho doméstico não remunerado produz 
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No Brasil, há um grupo de pesquisadoras, oriundas de diversas universidades58, que tem se 

reunido em torno dessa teoria cuja formulação vem sendo construída em cada nova pesquisa, 

e cada vez mais vem ganhando maior corpo e estrutura. 

Delimitar a ótica sob a qual a análise da experiência das sindicalistas no Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, será enquadrada é importante porque o 

problema tem sua solução assim delimitada. Em outras palavras, utilizaremos a Teoria da 

Reprodução Social para o exame crítico da concretude da luta feminina.  

A análise das pautas reivindicatórias e dos conflitos sociais que as mulheres 

sindicalistas lidaram demonstra a importância do olhar para a produção e também para a 

reprodução social e, em última instância, permite debater o potencial revolucionário desta 

atuação e os limites da forma jurídica.   

Nesse sentido, há uma implicação estratégica em dar enfoque no poder político das 

mulheres e na centralidade do trabalho reprodutivo para o modo de produção capitalista, 

porque a compreensão do todo, de forma unitária, demonstra que se o trabalho reprodutivo 

parar, há relação direta para o trabalho produtivo, que entra em colapso. Desmistificamos 

assim, a ideia de que luta de classe ocorre somente nos locais da esfera da produção.  

A construção da Teoria da Reprodução Social vem sendo edificada a cada nova 

pesquisa, com elaborações diversas dentro da vertente do feminismo marxista e atentas à 

relação racial e sexual, sob pena de reproduzir invisibilidades combatidas tanto no campo 

teórico quanto na práxis. 

A partir da apresentação da teoria unitária da reprodução social, assumimos a tarefa 

de articular esta teoria ainda em construção com o estudo de caso desta tese, tendo em vista 

que essa agenda em abert deve ser enriquecida por questões da concretude. Assim, levando 

em conta que a esfera da reprodução social é a da opressão, mas também é uma arena política, 

partiremos das lutas sindicais para chegarmos na politização da esfera da reprodução.  

 

 
mais-valor (ainda que por diversas vezes tal posicionamento esteja nas entrelinhas, como em escritos de Silvia 

Federici). Por outro lado, a segunda pensa a arquitetura capitalista em torno da reprodução da força de trabalho, 

consideradas as tarefas de responsabilidade física, mental, emocional e psicológica, ou seja, a reprodução da 

força de trabalho considerada em sua totalidade.  
58 Citamos que o grupo de estudos da perspectiva unitária da Teoria da Reprodução Social, agrupando 

pesquisadoras de todo Brasil e de diferentes áreas, encontra-se em processo de cadastro formal no CNPq, e 

vem dialogando, debatendo, e promovendo reuniões desde abril de 2019. No ano de 2020, tendo em vista a 

pandemia da COVID-19, os encontros ocorreram em formato online, o que também vem sendo adotado em 

2021. 
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1.2 Feminismo e Sindicalismo

  

 

O movimento operário e o feminismo tiveram relações conturbadas, o que levou a 

pesquisadora italiana Cinzia Arruzza a tratar as suas diferenças a partir da metáfora do 

divórcio. No movimento sindical brasileiro não foi diferente, pois as práticas coletivas 

sindicais seguiam os paradigmas tradicionais que enfatizavam a questão de classe e tratavam 

a classe como homogênea. As pesquisas com análise inovadoras de Heleith Safiotti, Eva 

Blay e Elizabeth Souza-Lobo foram responsáveis por trilhar caminhos acerca da condição 

feminina e do trabalho das mulheres, inclusive demonstrando que a classe trabalhadora é 

heterogênea. Esta constatação e a abertura para um novo olhar estão presentes no excerto 

abaixo, de autoria de Elizabeth Souza- Lobo:    

 

A ideia de unidade, no conceito de “unidade da classe operária”, confunde-se coma 

a ideia de identidade, que exclui a noção de diferença. É por isso que a constatação 

da discriminação-diferença parece ameaçar a unidade da classe operária, daí a 

necessidade de integração das lutas. Além disso, o sindicato é apresentado como 

um espaço masculino do qual as mulheres são excluídas; a luta, é a luta dos 

homens59. 

 

Diversos fatores justificaram a organização feminina de forma apartada, tais quais os 

sindicatos terem se construído como espaços masculinos e excludentes da participação das 

mulheres, a concentração de lutas sindicais na questão de classe, e a presença do argumento 

de que as mulheres impulsionariam o rebaixamento dos salários. No Brasil, o ingresso das 

sindicalistas nos sindicatos ocorreu de forma mais sistemática nos anos noventa60.  

Contudo, apesar da interdição da participação nas entidades sindicais, as mulheres se 

fizeram presentes nas reivindicações, seja nas ligas operárias ou na organização operária de 

1917. Segundo a historiadora Gláucia Fraccaro, “ausentes das fileiras sindicais, algumas 

dessas trabalhadoras não se fizeram ausentes das pressões por melhores relações de trabalho 

ou até mesmo das organizações grevistas”61. 

 
59 SOUZA-LOBO. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. 3ª Ed. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, Editora Expressão Popular. 2021. p. 47. 
60 FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917-

1937). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 40. 
61 FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917-

1937). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 55. 
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Por parte do movimento feminista, em 1923 foi organizada a Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino (FBPF), com forte atuação de Bertha Luz62, que foi questionado 

pela atuação deixou abertura para a representação de fato das questões enfrentadas pelas 

trabalhadoras, não em prol das mulheres trabalhadoras. Por essa razão, “pode-se afirmar que 

o tema da igualdade entre homens e mulheres esteve mais presente na disputa da classe 

trabalhadora do que nos primeiros anos da federação feminista”63. As greves de 1917, de 

1920 e dos anos 1930 contaram com massiva participação feminina levando pautas para 

igualdade salarial entre homens e mulheres, licença-maternidade e coibição de abusos.  

No Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, diferentemente da 

maioria das entidades sindicais, a participação das mulheres foi permitida desde a sua 

fundação, em 1923.  

Como é a partir das experiências históricas que vislumbramos a transformação social, 

partimos para a inserção das mulheres no movimento sindical e suas percepções e ações 

diante do machismo institucionalizado no sindicato, além de sua visão acerca do movimento 

feminista, localizado historicamente.  

Essas sindicalistas enfrentaram na vivência de construção do movimento questões 

teóricas, como a hierarquia da classe em detrimento do gênero, o que exigiu a construção na 

arena política de uma compreensão ampliada das relações entre capitalismo e opressão das 

mulheres, com diferenciação das mulheres negras. 

É este objeto empírico da  da pesquisa e este movimento histórico de pautas sindicais, 

disputas internas e inserção de direitos em instrumentos coletivos que buscaremos abordar 

no próximo item, a partir de relatos oriundos de entrevistas semiestruturadas. Nesta pesquisa, 

buscamos, acima de tudo, ouvir as mulheres, deixar falar a voz de luta para registro histórico, 

que servirá àquelas que virão.   

 

1.2.1 Da Militância das Mulheres Anterior à Liderança Sindical  

 

Antes do início da atuação como sindicalista, muitas mulheres já participaram do 

movimento estudantil ou de algum coletivo durante a adolescência. A inquietude e a vontade 

de mobilização para mudança e transformação social eram presentes antes do ingresso no 

 
62 Bertha Luz enviou minuta de emenda à Lei de Sindicalização. 
63 FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917-

1937). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 77. 
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mercado do trabalho. Para o início do engajamento sindical, foram determinantes os cursos 

de formação promovidos pelo sindicato e a Folha Bancária, como entrada nos locais de 

trabalho, proximidade com a base, e contato inicial com as trabalhadoras. 

 

[...] O sindicato tem um curso de formação voltado para os trabalhadores que estão 

nos locais de trabalho. Um curso de formação política para eles compreenderem a 

lógica em que eles estão inseridos no sistema capitalista, quanto que é para chegar 

essa discussão de mais valia, salário, PLR, modelo fordista. Então são os nossos 

cursos modulares, e o sindicato tem um trabalho de base muito presente, que a 

gente inclusive nessa pandemia teve que reestruturar toda nossa forma de atuação 

no sindical. Então o sindicato sempre teve um instrumento de comunicação que é 

a Folha Bancária que era. além da comunicação, uma forma de a gente entrar nos 

locais de trabalho. Então duas vezes por semana saía a edição da Folha Bancária, 

agora não é mais assim, que a gente entrou também aí era digital e aí sempre 

alguém do sindicato, geralmente alguém fixo, algum dirigente, assistente político 

e eles sempre conversavam comigo, e eu sou comunicativa, conversava e eu estava 

fazendo psicologia [...]. Eu tive uma rápida participação no movimento estudantil 

que foi no período dos caras pintadas, então eu estudava num colégio de freira, era 

bolsista, mas achava um absurdo o valor da mensalidade, aí eu queria batalhar pela 

redução do valor da mensalidade. Veja só, eu era bolsista e... aí quando teve o 

impeachment do Collor, eu fui para as ruas e comecei a participar, fui atrás do 

pessoal da UNE, queria montar um centro acadêmico na escola e aí as freiras 

começaram a marcar as provas no dia das manifestações, né e aí me chamaram 

para conversar, disseram que eu tinha muito potencial, muita liderança, mas que 

eu tinha que canalizar aquilo, que aquilo podia me prejudicar na escola. [...] Aí 

quando eu fui para o banco, a faculdade, aí comecei a participar das reuniões do 

sindicato e falei “aí eu encontrei minha turma”. A primeira vez que eu participei 

de uma atividade do sindicato, eu senti isso, eu falei “nossa”! Uma alegria extrema, 

extrema, extrema, extrema [...]. (grifos nossos). (Adriana Oliveira Magalhães). 

 

Eu chego, eu comecei uma militância, tinha de 13 para 14 anos, na igreja. E essa 

militância partiu para uma questão mais social, eu tocava violão, fazia missa, eu 

tinha uma afinidade muito grande com o coletivo. Então acho que desde 

jovenzinha. E aí quando eu chego lá na igreja, a gente começa a fazer trabalho de 

base com comunidades da região, que é daqui no Ipiranga. E o padre não gostou e 

expulsou a gente da igreja. Então logo de cara assim, era um padre hiper 

conservador, quando nós saímos do escopo igreja e começamos a trabalhar 

sociedade, ele não gostou. Expulsou 16 jovenzinhos, da igreja, não fui só eu. 16! 

Era um grupo praticamente forte. E aí, eu estava entrando no banco Bradesco, com 

15 anos. Eu tenho carteira assinada desde os 15 anos, no Bradesco. Então, eu entrei 

para ser “Moça Bradesco”. (grifos nossos). (Ana Lúcia de Camargo). 

 

Meu nome é Anatiana Alves Rosa, eu me tornei bancária em 1999. Na ocasião, eu 

era estudante de jornalismo [...]. Continuei trabalhando até um dia que eu encontrei 

uma pessoa do sindicato na porta do prédio entregando um material que é a nossa 

Folha Bancária, que existe até hoje. E sempre um rapaz muito simpático, gentil, e 

um dia eu estava entrando com uma amiga que era a Ana Paula e a gente pediu 

para ele que a gente gostaria de se sindicalizar. E aí nós nos sindicalizamos. E a 

minha amiga se sindicalizou e só foi isso. Mas eu me sindicalizei e sempre estava 

presente participando das assembleias do sindicato, participando de alguns 

momentos que o sindicato tinha de organização com os bancários da base e um 

dia, o nome desse rapaz a quem estou me referindo é o Marcos Amaral, que é 

dirigente também do nosso sindicato atualmente, e eu participei de uns cursos de 

formação que o sindicato tem. São alguns cursos formativos para os trabalhadores 

da base. Esses cursos eles têm várias fases, nível 1, 2, 3, são uma etapa formativa 

extensa, em vários assim no final de semana, aqui no interior de são Paulo, em 

Atibaia. Então vão vários bancários de vários bancos, são homens, mulheres e ali 
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foi o momento que eu assim olhei para aquele momento e me encantei assim com 

a luta, com o movimento sindical e comecei a ter uma participação cada vez mais 

efetiva, no dia a dia do sindicato. Tive sempre presente em todos os momentos, 

nas passeatas que tinha de campanha salarial nas assembleias, e quando houve um 

congresso da nossa federação, que é a FETEC CUT/SP, que organiza o estado de 

São Paulo, e nesse congresso de 2006 eu me tornei dirigente sindical. (grifos 

nossos). (Anatiana Alves). 

 

Eu era jovem mesmo, participei, puxa vida, falar rapidamente, da Igreja Metodista 

que me levou à teologia da libertação, porque o pessoal da teologia da libertação 

não eram só os católicos. Os luteranos, metodistas, presbiterianos e católicos 

faziam parte da teologia da libertação. E eu tinha por sorte, caí nesse grupo mais 

progressista da Igreja Metodista e comecei a militar, na Igreja Metodista. A 

campanha eu comecei lá, a ter uma relação com política, política partidária 

inclusive. Fiz a campanha da Erundina, essa que o pessoal fala aí né. Fiz a 

campanha da Erundina, fiz campanha para o Lula. Puxa vida, bem lá para trás 

sabe, pela igreja. Aí a igreja também obviamente pelos seus limites morais, 

institucionais eu me desvinculei da igreja e fui para o movimento estudantil. No 

movimento estudantil, olha que interessante, aí eu trabalhava no banco, mas eu era 

muito ativa no movimento estudantil, e a gente fez uma greve de fome lá dos 

alunos uma coisa meio absurda lá e aí a gente, é... eu conhecei então outros 

bancários ali, que eram do movimento estudantil e um deles falou assim para mim: 

ô Ana, mas não entendo uma coisa, você participa de tanta coisa, por que você não 

participa do sindicato? Aí eu fui parar no sindicato. Aí comecei a participar das 

assembleias como uma bancária comum. (grifos nossos). (Ana Tércia Sanches). 

 

Eu, é, eu trabalhava numa agência e depois eu mudei para o departamento de 

câmbio. Quando eu trabalhava na agência, os meus colegas falavam “ai tem que 

sindicalizar, tem que sindicalizar”. Aí tinha um funcionário do sindicato que fazia 

que visitava a pessoa responsável pela agência que a gente trabalhava, passava lá 

para visitar, para conversar, para levar jornal, para, enfim, falar da campanha, 

organizar greve quando tinha assembleias. E essa pessoa me chamou para fazer 

um curso de formação, formação de base, que o sindicato tem formação para base. 

E aí eu fui, eu e uma colega minha da agência, nós fomos para o curso de formação, 

e foi aí que eu fui me aproximando mais. Assim, eu conhecia o que os colegas 

falavam “ah a gente já fez greve, a gente já…”. Então eles conversavam, 

comentavam, falavam para eu me sindicalizar, e eu me sindicalizei. Então assim, 

dos próprios colegas falarem. Depois, quando ele chegava na agência, todo mundo 

juntava em torno dele para ouvir o que ele tinha para dizer, o que o sindicato trazia. 

Aí um dia ele me chamou, chamou a mim e a essa colega, nós fomos para esse 

curso, e aí o curso é uma sequência. Nível 1, nível 2, nível 3. E eu fui fazendo os 

cursos, e participando mais das assembleias, comecei a participar mais do 

sindicato, através desses cursos. Curso de formação que meio que, inicialmente 

ele forma, ele vai te formando com a noção de classe né, que você faz parte de 

uma classe. O curso é bem assim, é interessante. Vai mostrando, depois vai 

contando a história da classe trabalhadora, o nível 2, e vai, enfim, desdobrando. 

Fiz vários cursos, caí numa formação de chapa, quando o sindicato estava 

formando chapa, e eu estava num prédio, já no setor de câmbio, um prédio bem 

importante para o sindicato, não tinha nenhum, ninguém lá. E aí alguns diretores 

me convidaram para ir para a chapa do sindicato. Nessa época tinha várias pessoas 

também que estavam sendo cogitadas, então tinha aquilo. E aí eu perguntei para 

os colegas de trabalho meus, o que que eles achavam, colega que eu confiava, né. 

“Olha o sindicato me chamou para direção, o que que você acha? Você acha que 

eu devo ir? Não devo ir?”. E eu lembro que ele falava assim: “você gosta do 

sindicato?” Eu falei: “gosto”. “Então vai”. Aí eu falei: “ah é verdade, pronto”. Aí 

eu fui. Dei um sim. Mas na minha família não teve problema não, nunca tive 

problema com isso, minha família sempre me apoiou e nunca questionou nada não. 

(grifos nossos). (Juvandia Moreira Leite). 

 



 

46 

 

 

[...] Não, a única função que eu tinha, digamos assim, de algum cargo eletivo, eu 

havia sido eleita é para CIPA, onde eu trabalhava, mas fora isso a única função é 

a função militante, entendeu? Sempre militante, desde a época da ditadura, acho 

que todo jovem era. Então eu tinha uma função militante, mas cargo eletivo não. 

(grifos nossos). (Rita Berlofa). 
 

[...] fui ser bancária eu tinha dezenove anos, isso em oitenta e nove, mas aí nesse 

tempo eu já me sindicalizei, então eu já entrei já virei sindicalizada, porque 

sindicato sempre visita e eu sempre gostei dessa questão política. Então eu já 

militava, morava em Carapicuíba e ali nos meus vinte anos, vinte e um anos, eu 

comecei a militar no Partido dos Trabalhadores da minha cidade, então me filiei 

ao partido e militava mesmo de ir final de semana, de aquela coisa naquele tempo 

que era fazer as doações, usar o carro para fazer tudo nas eleições, fazer lanche, 

boca de urna, era bem atuante. E eu gostava muito desse trabalho no partido, então 

assim a questão do sindicato foi muito fácil, porque eu já entendia tudo isso. [...] 

Eu acho que deu muito certo, eu gostei e fui continuando lá até ser presidenta do 

sindicato, porque não é uma coisa fácil, porque as pessoas têm que aceitar sua 

liderança. Então você vai construindo isso ao longo do tempo, mas foi legal, eu 

vou dizer para você que eu amo o que eu faço. (grifos nossos). (Ivone Silva). 

 

O processo de sindicalização e de ingresso na entidade sindical passa pelo 

enfrentamento do estigma social negativo atrelado ao sindicato, fruto de um projeto 

ideológico contra a organização da classe trabalhadora, em que os sindicatos são 

constantemente desacreditados até mesmo pela própria classe trabalhadora. Além desse 

estigma, as trabalhadoras enfrentavam, internamente, dentro dos locais de trabalho, a 

possibilidade de perseguição por parte dos bancos. Ana Marta Lima destaca essas questões 

em sua entrevista: 

 

Olha, no primeiro momento, eu até não divulguei isso, para mim não era algo que 

eu tinha propagado dentro da minha família. Até o momento que eu tinha 

adentrado ao banco. Porque realmente a minha intenção era fazer carreira, me 

dedicar ao máximo, porque naquele cargo que eu já vinha assumindo eu disse poxa 

vida, é uma oportunidade de ouro que eu estou tendo e eu não posso desperdiçar. 

Então, eu participava sim do sindicato, mas aí não era algo que eu saía falando. Eu 

acho até que era uma forma de eu me proteger. Eu acho que tinha um olhar, eu 

posso falar discriminatório, pode ser? através dos próprios colegas de serviço, dos 

próprios bancários. “Nossa, mas você se associou ao sindicato?” Olha, não sei não 

viu, oh o pessoal do banco não olha com bons olhos o pessoal que se associa não. 

E aí eu fui falando “eu sou associada porque eu reconheço a luta, primeiro a luta 

de classes e o quanto eles beneficiam, eles lutam pelos direitos dos trabalhadores. 

Então eu não vejo por que não se aproximar e porque não participar até. Porque é 

algo para nossa categoria”. (grifos nossos). (Ana Marta Lima). 

 

Especificamente acerca da discriminação relativa ao sindicato e às pessoas que 

compõem a entidade , as entrevistas de Ana Marta Lima e e Ana Lúcia de Camargo retratam 

bem a situação. Vejamos: 

 

 

 



 

47 

 

 

 

E o papel do sindicato por ser tão importante tem ainda uma discriminação muito 

grande. Eu ouvi muitas falas “ah... quem trabalha no sindicato é vagabundo, é 

baderneiro”. [...] Então tem várias falas discriminatórias. O sindicato é olhado, 

para quem não entende o seu papel na classe trabalhadora, acaba não 

desconstruindo essa fala que é realmente discriminatória. Eu acho que é 

importante a gente ter essa percepção, porque a gente precisa do sindicato, porque 

se a gente não tiver o sindicato realmente os trabalhadores já não estão em um 

momento tão favorável, mas acaba tendo muito mais a perder. E é essa a intenção 

do capital. Colocar isso na cabeça do trabalhador, dizer “ó, você não precisa de 

sindicato”. Você vai pagar sindicato para quê? (grifos nossos). (Ana Marta Lima). 

 

As pessoas não chegavam perto das pessoas do sindicato, era muito engraçado. 

Eles falavam, cochichavam, tal, mas ele, eu estava na abertura de contas, ele 

sentava lá na mesa e acabava conversando comigo, eu não tinha medo né. E 

comecei a trabalhar isso do sindicato. Aí eu comecei a ajudar na campanha, a 

conversar lá dentro. Ele falava “conversa com as pessoas aí dentro, a gente vai 

parar”, sabe, coisas do gênero. Eu achei muito legal. Aí veio depois eu sair do 

Bradesco, logo depois dessa greve, e fui para o BFB, foi onde eu conheci a Ana 

Tércia. (grifos nossos). (Ana Lúcia de Camargo). 

 

Por esse estigma social acerca dos sindicalistas, a entrevistada Ana Lúcia Mathias 

destacou, em sua trajetória, a importância da cobrança, interna e externa, em ser a melhor 

profissional, em razão justamente de seu envolvimento com o sindicato.  

 

E tive muito respeito dos meus colegas de trabalho. E tem também um dado, 

voltando lá atrás, que quando você começa a militar e aparecer mais você tem que 

ser um profissional melhor ainda do que você era. Se possível, melhor de todos. 

Para tirar a pecha de que o sindicalista é vagabundo, sindicalista não trabalha, foi 

para o sindicato para se encostar. Que tem muito isso, e eu sempre fiz questão de 

provar o contrário. (grifos nossos). (Ana Lúcia Mathias). 

 

Além desses aspectos comuns aos homens sindicalistas, as mulheres sindicalistas, ao 

participarem do movimento, lidam com as práticas machistas de seus colegas. É preciso 

frisar que o movimento operário por muitas vezes incorreu no ocultamento da opressão das 

mulheres ao dar centralidade exclusivamente à disputa nas classes. Conforme pontuado por 

Cinzia Arruzza, nesses movimentos, há a opressão por parte dos homens e a necessidade de 

enfretamento de questões que dificultam o protagonismo feminismo nos órgãos políticos:   

 

[...] qualquer um que tenha vivido alguma experiência de ativismo político viu de 

perto as dificuldades que as mulheres enfrentam para se colocar, para se politizar 

e para desempenhar seu protagonismo enquanto são esmagadas entre a opressão 

de gênero internalizada e a dúvida em suas habilidades e como os mecanismos de 

opressão entram em jogo nas relações de poder com membros masculinos de suas 

organizações.64 

 

 
64 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: 

Usina, 2019. p. 140. 
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A fim de compreender as questões em jogo na participação feminina nesses espaços 

políticos, passamos, na próxima seção, a compreender como ocorreu o início da atuação das 

mulheres bancárias para ocuparem esse espaço sindical.  

 

 

2.1 Breve Apresentação da Entidade Sindical e do Início da Participação Feminina  

 

Apresentamos, nesta seção, a entidade sindical a ser analisada e seus principais 

aspectos, como dados acerca do seu enquadramento jurídico enquanto entidade 

representativa de categoria profissional e suas características de representação, a fim de 

possibilitar umacompreensão mais completa da estrutura sindical objeto da pesquisa.  

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo 

(SEEB/SP) tem abrangência intermunicipal e base territorial nos seguintes municípios: 

Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão 

da Serra e Vargem Grande Paulista.  

A categoria profissional representada por esse sindicato são as empregadas em 

bancos comerciais, bancos de investimentos, financeiras, cadernetas de poupança, entre 

outras instituições bancárias, bem como as empregadas em empresas coligadas pertencentes 

ou contratadas por grupo econômico bancário ou financeiro cujo desempenho profissional 

contribua de forma direta ou indireta para consecução e desenvolvimento da atividade 

econômica preponderante da empresa principal. Segundo a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) utilizada para o Setor Bancário pelo DIEESE, são 64212 

bancos comerciais, 64221 bancos múltiplos com carteira, 64239 caixas econômicas, 64310 

bancos múltiplos sem carteira, 64328 bancos de investimentos.  

Inicialmente como Associação dos Funcionários de Bancos de São Paulo, seu 

estatuto foi aprovando em assembleia no dia 16 de abril de 1923. Apesar da possibilidade de 

participação feminina desdeos primórdios do sindicato, característica que destoa de outras 

entidades sindicais, suas primeiras diretoras, Consuelo Toledo e Silva e Maria Aparecida 

Galvão, integraram a gestão 1957-1959, tendo a última atuado na redação do jornal da 

entidade, o Folha Bancária. No primeiro ano dessa gestão, em 1957, foi criado o 

Departamento Feminino do Sindicato. A respeito do reconhecimento da vanguarda da 
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participação bancária nessa entidade, a entrevistada Ana Lúcia de Camargo ressaltou este 

avanço histórico da categoria:  

 

[...] o fator específico mulheres que eles vão falar desde mil… é desde 23 

praticamente, tem mulheres transitando no sindicato, em 32 já tinha departamento 

feminino, então isso já muda bastante a relação a algumas categorias. O fato de ter 

um departamento feminino, te traz o quê? Traz que já existiam mulheres na 

formação da associação dos bancários, trabalhando com a questão dos direitos. Se 

bem que faziam festas, eram as que cuidavam do baile e tal. Mas é legal entender 

que naquele momento não existiam mulheres assim, organicamente dentro das 

instituições. Já era uma luta que os bancários já chegam na frente né, isso é legal. 

(Ana Lúcia de Camargo). 

 

Nesse sentido, estavam presentes as bancárias na I Conferência Nacional da Mulher 

Trabalhadora, realizada em 1961, quando a segunda tesoureira do sindicato, Maria de 

Andrade, reivindicou jornada de seis horas, salário-família, creche e oportunidade de 

participação feminina no concurso do Banco do Brasil65.  

A história da participação feminina no Sindicato vem sendo construída por mulheres 

desde a década de cinquenta, quando as primeiras assumiram a diretoria. Se a presidência 

foi assumida em 2010, e diretamente por eleição sindical em 2011, certamente aquelas que 

as antecederam são responsáveis por esse trilhar de conquistas e abertura de caminhos para 

que, aos 98 (noventa e oito) anos de existência do Sindicato, fosse possível que a chapa 

vencedora fosse encabeçada por uma mulher, Juvandia Moreira Leite. 

A história da atuação das mulheres no Sindicato que sempre estiveram presentes 

contribuiu para pautar os temas e discussões da entidade sindical, com enfrentamento de 

questões de igualdade. Desde a fundação do Sindicato, em 1923, já era possível a filiação de 

mulheres, diferente de entidades representantes de classe à época. A Associação dos 

Funcionários dos bancos teve uma bancária na primeira diretoria, a Beatriz Macchia. Em 

1963, as bancárias estiveram presentes na 1ª Conferência Nacional da Mulher Trabalhadora, 

com pautas como redução da jornada de trabalho para seis horas e o salário-família.  O 

reconhecimento das mulheres precursoras desse processo histórico de ocupação feminina do 

sindicato é feito pelas próprias sindicalistas que hoje compõem a diretoria. Elas reconhecem 

uma mudança mais profunda no final da década de oitenta, por conta da majoração do 

número total de diretores sindicais, o qual, em 08 de março de 1988, passou de 24 para 88. 

Essa expansão trouxe mais mulheres para o sindicato, em situação de incerteza quanto à 

 
65 SEEB. Sindicato dos Bancários, Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária. Edição 

Comemorativa dos 90 anos. Abril 2013, n.º 2.  
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existência ou não de estabilidade sindical, dado que a inovação do aumento do total de cargos 

deixava incerto o tratamento jurídico para os delegados regionais. A este respeito, em 

entrevista concedida, a sindicalista Ana Lúcia de Camargo afirmou:  

 
Não lembro quantas mulheres tinham nessa chapa, eu acho que é interessante, 

porque aí que está o grande marco que, com a diretoria crescendo, muitas mulheres 

entraram. Muitas mulheres entraram, principalmente nessas diretorias. Imagina, já 

que é para a precarizar, bora precarizar, botar a mulherada né. Você acha que eles 

vão correr o risco? Não vão. Depois de um tempo que a gente vai entender as 

coisas né. Eles não iriam correr esse risco né, o pai de família. Mas aí várias 

diretorias eram compostas dessas diretorias de região, compostas por mulheres. E 

foi nesse momento que teve um salto muito grande dessa presença feminina nos 

sindicatos bancários. (Ana Lúcia de Camargo). 

 

Essas mulheres pioneiras na representação sindical vinham dos setores de metalurgia, 

químico e bancário e não só compunham a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 

união interna com as colegas sindicalistas, mas também estavam atentas às experiências 

internacionais. Nesse momento, houve preocupação na formação sindical das mulheres, com 

cursos diversos para toda a categoria, mas que tivessem recorte da opressão de gênero na 

abordagem e pudessem preparar a nova diretoria.  

A resistência à participação das mulheres ocorreu dentro do próprio sindicato, 

conforme relataram Ana Lúcia de Camargo e Ana Tércia Sanches, respectivamente, em 

entrevistas:  

 
Nós éramos em 4 na CUT. Era Ivete dos Químicos do ABC, a Luci dos 

metalúrgicos, eu dos bancários e a Didice, que é a assessora dos metalúrgicos 

também do ABC. E era o pilar do início, onde nós começamos. O trabalho na CUT 

de mulheres. Como existiam discussões de mulheres aflorando nessa época – final 

de 80, começo de 90. A gente aprendeu muito com esse intercâmbio, a gente 

aprendeu muito com a relação com as outras categorias, e como também existiam 

ações afirmativas que vinham, Estados Unidos, e principalmente Europa, que a 

CUT estava mais ligada à Europa. Nós começamos a ver as pautas que elas tinham 

e pensar nas pautas que eram plausíveis para nós aqui no Brasil. Então, assim, a 

gente não sai do nada né. Primeiro a gente tem as nossas ancestrais aí, acho que 

nós aprendemos muito com elas. Elas lutaram para a caramba, vieram dessa 

proposta de creche é delas. Nasceu no Banco do Brasil, no Banespa. São dessas 

mulheres da década de 70 que vem para década de 80. Nós aprendemos. Pelo 

menos essa pauta específica. Mas aí chegam à discussão na década de 90, começo 

da década de 90, a discussão de ações afirmativas. Que as pessoas, muitas delas, 

dentro do sindicato, achavam que era baboseira ter ações afirmativas. Nós 

lutávamos contra o sistema e contra o movimento sindical. Ah, lá vem aquela 

mulherada querer defender tese em CUT aqui. Para falar isso, falar aquilo. Que 

tem que ter cota, que tem que ter mulheres em locais, isso nasce no começo da 

década de 90. E nasce em um todo. No movimento sindical todo. Por quê? 

Responde também às mudanças que estão ocorrendo no exterior. E nós 

aprendemos isso, por exemplo falar de ações afirmativas. Eu não quero falar de 

cota, eu quero falar de ações afirmativas. Que é para garantir essa disfunção, essa 

diferença entre homens e mulheres, essa diferença histórica. E para fazer o povo 

entender isso? Para achar... Ah, mas vocês não estão preparadas. Então nós temos 
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que preparar, a gente tem que fazer formação. Então, nessa época, a gente começa 

a pensar tudo isso. Como formar mulheres, como fazer cursos legais, tipo... curso 

de oratória né. A gente conta um curso de oratória, que não é específico para 

mulheres, mas a gente coloca um recorte de gênero também, dentro do curso. Que 

era um curso para preparar novos diretores, para fazer intervenções. Então é um 

curso de teatro que a gente faz né, com movimento, com teatro, com música, 

tentando inovar toda essa questão formativa também. Porque a gente não queria 

um papagaio que falasse, a gente queria pessoas que pensassem, que soubessem 

se expressar. Em especial mulheres, que a gente tentava colocar. Vamos botar as 

mulheres. A gente vai colocar as mulheres lá, porque precisa. Como que eu vou 

aprender a falar? Falando, né, falando. (Ana Lúcia de Camargo). 

 

A CUT também, sempre a CUT junto, CUT também tinha umas meninas ótimas. 

A Didice, a Tata, a Marilaine, mulheres incríveis que passaram também pela CUT, 

a própria Edinalva, que faleceu que era presidenta lá da comissão das mulheres da 

CUT. Então tudo isso foi me formando né. Então no sindicato, acho que foi na 

década de 90 entre 96 por aí, 95, a gente fundou esse coletivo de gênero porque a 

gente já estava influenciada por essas leituras. A gente não queria fazer um 

coletivo só de mulheres, por quê? Porque a gente entendia que gênero era uma 

construção social, essa ideia do feminino, do lugar do feminino, do lugar da 

mulher, do lugar do homem e o movimento sindical no lugar que poderia ser antes, 

masculino. Tanto é que eu vou te dizer, eu dava palestra e eu ia mesmo na... nos 

bancos, eu dei palestra em muito lugar, às vezes eu fazia reunião no banco, fazia 

reunião na faculdade, em vários lugares... e eu lembro que eu brincava assim: bom, 

queria me apresentar para a vocês, meu nome é Ana Tércia. Vocês tão vendo que... 

né, eu sou dirigente sindical, vocês podem achar que não né, porque eu não tenho 

barba, nem sou homem né, mas eu sou uma mulher sindicalista... e... eu contando, 

aí o pessoal já ria sabe, que aí eu já quebrava aquele... aquela coisa, sempre usei 

isso como argumento sempre argumento assim, com uma coisa para quebrar o 

gelo, sempre funcionou. Então, o coletivo de gênero tinha esse espírito de convidar 

inclusive os homens para participar. O que dava muito debate, tinha meninas que 

não gostavam. Falavam assim: ah, imagina ficar discutindo com eles? Não, vamos 

ouvir eles, porque no fundo também as mulheres educaram eles né, são frutos da 

sociedade, eles não são culpados, não  nasceram culpados. De certa forma são 

vítimas do processo também. [...] Um grupo de mulheres sempre existiu no 

sindicato até onde eu sei. Então anterior a mim, eu posso até te indicar pessoas que 

eu acho que eu não te indiquei, que são por exemplo a Sandra Miranda, a Olímpia... 

a Olímpia concorreu agora a vereadora na cidade dela. São mulheres que são muito 

protagonistas sabe, eu acho interessante isso, são mulheres que participaram do 

movimento de mulheres, do movimento sindical e que continuaram a sua vida 

inteira por essa ideia de comunidade, essa ideia de coletivo forte, sabe? E também 

nunca negligenciando as questões das mulheres, as questões de gênero, isso vira 

uma coisa incrustrada na gente, lógico. Que é de se esperar né?. Então quando eu 

entrei já tinha esse movimento antes, então logo no início... ah tem a Ana Lúcia 

também, só que elas saíram do sindicato, hoje elas não estão mais no sindicato, tá? 

Mas essas três mulheres, a Sandra, Ana Lúcia, Tita Dias que foi vereadora 

também, a Olímpia... elas tinham um coletivo que funcionava, tinham camisetas 

que faziam passeatas, sabe, no 8 de Março, isso existia. Quando eu entrei elas 

tinham saído praticamente, só tinha a Olímpia e a Ana Lúcia, a Ana Lúcia também 

estava e a gente se reunia, ia conversando como é que ia fazer a discussão do 8 de 

Março, quem ia participar de tal evento representando o sindicato já começava ali. 

(Ana Tércia Sanches). 

 

A sindicalista Ana Tércia relata a importância ao ingressar no movimento sindical, 

ver mulheres ocupando os diversos espaços. Este comovente relato da condução de 

assembleia sindical por Lúcia Mathias e o poder simbólico, em sua leitura: 
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Quando eu entrei, na primeira assembleia que eu fui participar na quadra dos 

bancários que as assembleias na década de 80, que é quando eu comecei a militar 

nos bancários, é porque eu já tenho idade né, tenho 52 anos. Essas assembleias 

eram muito lotadas e os bancos públicos tinham uma presença muito forte, era 

muito interessante. Então olha só, então eu fui pra uma assembleia que era uma 

assembleia geral da categoria, mas quando eu entrei, eu lembro disso 

perfeitamente, quando eu pisei meu pé na quadra, quadra lotada assim tinha umas 

3.000 mil pessoas né e eu vindo da minha roupinha, porque eu era bancária, minha 

roupinha de bancária arrumadinha né, minha cabecinha de jovem. Eu não conheci 

o movimento sindical, mas eu fiquei impressionadíssima com a Lúcia Matias [...]. 

Quando eu pisei na quadra e aquela assembleia lotada, eu escutei a voz de uma 

mulher no microfone. Pra mim aquilo foi muito simbólico. Aquilo significou pra 

mim assim: eu posso! Foi a primeira coisa que me veio assim na cabeça, juro por 

Deus para você. Eu falei assim: eu posso. Porque aonde eu ia, normalmente as 

lideranças, mesmo em uma igreja, as lideranças eram homens, masculinas, no 

movimento estudantil também, tinham meninas, mas as principais lideranças, os 

expoentes, que falavam em microfone, que nossa, a gente aplaudia. E a Lúcia era 

muito aplaudida também, uma grande oradora [...]. (Ana Tércia Sanches) 
 

O internacionalismo e as experiências trazidas pelo movimento de mulheres, como 

cursos e seminário, levaram à criação, no ano de 1996, do coletivo de gênero do sindicato. 

As duas presidentas do sindicato – Juvandia Moreira Leite e Ivone Silva – integraram esse 

coletivo, responsável por formar sindicalistas e por formular internamente as pautas a 

respeito do tema.  

A primeira presidenta inclusive mencionou em entrevista realizada sua participação 

no coletivo de gênero: 

 

Então, quando eu entrei no sindicato, o sindicato tinha 2 mulheres na executiva, e 

é uma executiva de 12. E aí tinha uma atuação forte do coletivo de gênero, como 

a gente chamava. A gente nunca se autointitulou coletivo de mulheres, mas a luta 

forte das mulheres, quando eu assumi, antes de assumir a presidência, eu fui 

secretária geral do sindicato. Antes da secretaria geral, eu estive na secretaria 

administrativa, e tive antes disso no jurídico do sindicato. Antes eu era diretora de 

regional, de base, enfim. É então atuando, como com os trabalhadores de maneira 

geral e também com o próprio coletivo do Bradesco, que a gente tem, que a gente 

faz as duas atuações lá. A gente atua numa microrregião e atua com o próprio 

banco, quando a gente é diretora de regional. Bom, aí essa foi um pouco da minha 

trajetória antes de chegar na presidência. E isso aí tem um longo caminho, é a 

síntese da síntese. (Juvandia Moreira Leite). 

 

Podemos afirmar, sem exagero, que a base e construção germinal para que mais 

cargos da diretoria executiva fossem ocupados por mulheres teve origem no coletivo de 

gênero, que passou por estigmas desde a sua criação dentro do próprio sindicato ao ser 

denominado como “Comissão Vaporeto”, em referência a um produto de limpeza doméstica 

lançado na década de oitenta. O coletivo, desde sua criação, foi um espaço para participação 

de homens e mulheres, tendo realizado diversas campanhas, como a contra assédio sexual, 
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sobre relações compartilhadas e paternidade responsável. Com efeito, muitas pautas 

eventualmentelevadas para a negociação coletiva foram incialmente desenvolvidas 

internamente dentro do coletivo.  

Para além da formalização dos direitos, o ambiente foi importante para impulsionar 

as sindicalistas a se expressarem nos espaços do sindicato e em público, conforme 

descreveram Ana Tércia Sanches e Neiva Ribeiro dos Santos, em entrevistas:  

  

Um equipamento de limpeza é tecnológico, moderno, até as meninas falavam isso 

para a nós. Até algumas dirigentes falavam isso para a nós e eu dizia: “respira 

fundo, dá uma risadinha, convida a pessoa para a participar da comissão Vaporeto 

que tá precisando de mais braço para a limpar mesmo, entendeu, para limpar área”, 

falei assim, “não, tenha bom humor, vamos tocando para a frente”. E aí é 

interessante que... acho que o coletivo de gênero ajudou a formar a Juvandia. [Ela] 

já passou pelo coletivo de gênero, a Ivone passou pelo coletivo de gênero, muitas 

mulheres passaram pelo coletivo de gênero, entendeu? E lá a gente desenvolveu 

várias campanhas, campanhas de assédio sexual, campanha de igualdade entre 

homens e mulheres nos bancos, a gente desenvolveu uma campanha, relações 

compartilhadas, que é essa ideia  da paternidade responsável, relações 

compartilhadas, aí a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos 2000 várias 

campanhas, cartilhas, nesse espírito de protagonizar, de educar, de formar tanto os 

trabalhadores, porque isso ia para a base – todas essas campanhas iam para a base 

–, como também os dirigentes sindicais. E a gente começou, então, a transformar 

aquilo que era só 8 de Março numa coisa maior, então a gente dizia assim: “Não, 

a gente tem que ter publicação, a gente tem que refletir constantemente sobre os 

assuntos, realizar as campanhas, a gente tem que ir nos eventos, a gente tem que 

inclusive ajudar a empoderar essas mulheres né”.Enfim, então assim acho que a 

gente foi criando um certo corpo, um certo vigor que ajudou a formar essa nova 

geração de lideranças, de dirigentes. Óbvio que não foi só isso, óbvio que não foi 

só isso, mas acho que ajudou, né, acho que criou essa no imaginário dessas 

mulheres também, essa ideia de que podiam, de que estavam se preparando. (Ana 

Tércia Sanches). 

 

O nosso coletivo de gênero era chamado há 20 anos atrás de Coletivo Vaporeto. 

Você conhece Vaporeto? Então falavam “o pessoal do Vaporeto lá”, “o pessoal do 

Vaporeto”. Toda vez que tinha uma questão a gente tinha uma norma, a gente tinha 

uma norma assim. Tinha umas regrinhas. Toda vez que a gente tem uma discussão, 

a gente se inscreve para falar. A gente ainda não se inscrevia não, mas as mais 

velhas se inscreviam. As mais experientes, né? Todos os assuntos que tiver, a gente 

se inscreve para falar. Eu era mais, quando eu entrei, eu falava, mas eu nem sei 

sobre o que estava falando. As meninas falavam para mim, a Juvandia, a Ivone, a 

Ana Tércia: “pode se inscrever e falar”. Muitas vezes eles nem sabem o que estão 

falando. Eles nem sabem também o que estão falando e estão lá dando palpite. Se 

inscreve e fala. Às vezes a gente não fala, porque a gente é mais consciente do que 

não falar. Não, mas tem que falar. A palavra é importante. Depois a gente foi 

aprendendo de outras formas que, assim, é um espaço de poder, você tem que 

ocupar o espaço. Muitas coisas a gente foi fazendo sem saber o que nós estávamos 

fazendo. Hoje a gente fala: “ali é um espaço de poder importante, então ocupe o 

espaço”. Se tem 3 minutos para falar, então fale 3 minutos. Inscreva e use seu 

tempo, use o poder, use o espaço, porque tem que estar lá, tem que tá representado. 

Então a gente foi usando, foi aprendendo, foi pegando as nossas pautas do coletivo 

e transformando em pautas que a gente conseguiu colocar na negociação coletiva. 

A gente conseguiu colocar as pautas, transversalizar as pautas que a gente discutia 

para questões gerais da categoria. Por exemplo, nós temos a licença maternidade 

de 6 meses e nós temos a licença paternidade de 20 dias, que foi o máximo que a 
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gente conseguiu avançar, porque a legislação não permitiu. Mas nós temos uma 

proposta que não passa, a gente sempre discute, mas ela não passa em lugar 

nenhum, que é a licença parental, que, na nossa proposta, as crianças deveriam 

ficar assistidas um ano com os pais, seis meses com a mãe, porque ela precisa 

amamentar – isso é importante porque ela precisa ter anticorpos –, e seis meses 

com o pai, porque ele também precisa de aprender a cuidar, levar para tomar 

vacina. (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

Para além desse imaginário de que as mulheres poderiam vir a ocupar os espaços e 

os cargos dos sindicatos, analisaremos os impactos em diversas esferas dos anos de 

presidência sindical exercida por mulheres. 

 

 

1.2.2 Obstáculo à participação das mulheres no Sindicato: O Trabalho Reprodutivo  

 

A tomada da liderança sindical vem a um custo significativo para as mulheres, com 

a adição de outra demanda em seu tempo, como relataram diversas sindicalistas. 

 

Você ouve assim, “mas não pode ficar com o pai?” Aquela coisa toda e também é 

porque a gente quando é mãe tem aquela coisa de ficar um pouco dividida. O filho 

quer atenção da gente, você fica tanto tempo fora de casa, fica tanto tempo ausente. 

Então assim acho que essa é uma das questões e eu posso dizer que isso se reflete 

também com os bancários de base, nos seus locais de trabalho, e quando eu 

convido para poder participar de um encontro ou ir a uma assembleia ou estar e 

um momento, as mulheres sempre usam a justificativa de algum empecilho que 

tem a ver com uma vida doméstica,  “poxa eu não posso ir porque eu tenho que 

pegar meu filho na escola” ou “eu não posso ir porque o encontro é o final de 

semana todo e meu marido não vai entender né que eu vou ficar um final de semana 

inteiro num encontro do sindicato, e que ele não vai estar junto, e que ele não pode 

ir junto porque ele não é bancário”. Então, assim, tem uma série de questões que 

acho que, a vida privada também para as mulheres, ela tem um peso muito maior 

que dificulta essa participação. (Anatiana Alves).  

 

Eu acho que primeiro é fundamental a participação da mulher em todos os fóruns, 

é fundamental a participação da mulher no sindicato, porque a mulher, ela vai 

ouvir a demanda das mulheres em relação aos trabalhos que ela representa e, acima 

de tudo, ela vai encaminhar como prioridade as demandas juntas às empresas. 

Então a participação das mulheres é fundamental. Agora uma coisa que se exige 

muito da mulher, primeiro ela sempre tem que ter um preparo melhor que o homem 

para ela ser valorizada e reconhecida, e segundo, a dificuldade que as mulheres 

têm eu vejo muito isso nas minhas companheiras que são casadas e têm filhos, 

como é difícil. Como é importante que haja cumplicidade, o apoio do 

companheiro, porque é muito difícil para mulher casada e com filhos participar da 

vida sindical, mas a gente tenta fazer o máximo possível para tentar facilitar essa 

inserção da mulher. (Rita Berlofa). 

 

Foi algo que, desde o início, quando eu comecei a participar, que eu já tinha um 

filho pequeno, é como inserir essas mulheres, para esse debate de gênero, ou até 

para o debate sindical? Então o sindicato tem esse olhar de trazer essas mulheres 

e também poder agregar o filho e às vezes até o marido, viu?! Por exemplo, todos 
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os cursos de formação em que a gente aborda vários temas, gênero, raça, religião, 

a parte política; nós fazíamos, antes da pandemia, num local, pode-se dizer um 

hotel fazenda, onde tinha toda a estrutura para o seu filho, entendeu? Oh eu estou 

ali na sala, mas meu filho está curtindo uma piscina, tá jogando uma bola, tá tendo 

ali sua refeição. Eu acho que é um olhar muito atento, porque uma das dificuldades 

que as mulheres têm para participar desses debates são com quem vai ficar o meu 

filho. Porque o marido muitas vezes vai falar, puxa vida, não vai entender que é 

algo que vai agregar, ele vai querer saber, “você vai estar lá no lazer e eu vou ficar 

aqui com o filho?” Não vou. Então eu acho que foi muito importante esse olhar de 

poder levar o filho, de poder estar ali com ele e poder no mesmo momento aprender 

muitas coisas, compartilhar experiências com outros bancários ali, então é 

importante isso. Quando há alguma coisa na quadra, também, a intenção é sempre 

ter, vamos alugar uma piscina de bolinha, vamos ter alguma coisa, uma recreação 

para as crianças, porque todo mundo sabe, se as crianças estão bem, as mães 

também estão bem. Elas vão conseguir prestar atenção, elas vão conseguir 

participar muito mais do debate e tudo isso. Eu acho que é um olhar importante 

que o sindicato tem isso daí. Os cursos também terem horários flexíveis, entendeu, 

para as mães participarem às vezes nos finais de semana e até mesmo nos dias de 

semana, então eu acho que isso daí foi algo muito acertado. Está sendo né. É que 

nesse momento que estamos de pandemia, como tá sendo tudo muito virtual, a 

gente parou de ter esse contato. (Ana Marta Lima). 

 

O trabalho reprodutivo é um dos fatores principais de dificuldade da participação 

feminina no sindicato, visto que, além do trabalho produtivo e da ação sindical, as mulheres 

são também as responsáveis pelas atividades domésticas.  

 

[...] os sindicatos em geral têm tido uma dificuldade de ampliar a participação dos 

trabalhadores, homens e mulheres. É, então isso já é um ponto, então você pode 

chamar, às vezes você chama evento interessante, o cara fala:” ah, para minha 

carreira isso é bom, vai”. Uma coisa bem assim né, e tem pouca gente. Você chama 

outro evento mais impactante, transformações sociais e a desigualdade no Brasil e 

também vem poucas pessoas ali convidadas. Mas é inegável a gente não vai poder 

dizer que quando a gente pensar em mulheres, a gente tem dificuldades para trazer 

de vários níveis. Então, por exemplo, se eu pensar assim, uma mulher para 

participar, se ela trabalha o dia inteiro, se ela, vamos imaginar, nem tô discutindo 

dupla jornada ainda, mas se ela trabalha o dia inteiro, ela mora em São Paulo. Ela 

tem que se locomover até o evento do sindicato. Até porque a maior parte dos 

eventos, ô Giovana, a maior parte dos eventos eram presenciais até alguns meses 

atrás. Então ela tem que se locomover e tal. Então, e esse evento normalmente 

acontece à noite, muitos sindicatos têm eventos à noite, quer dizer, esse final de 

semana todo mundo quer ficar com as famílias, ficam esgotados e tal. Aí se é à 

noite, e dependendo da hora que isso acaba, isso já é um impeditivo. Porque muitas 

mulheres, inclusive na minha... eu fiz uma pesquisa, uma vez entrevistei as 

mulheres terceirizadas e elas diziam que elas trabalhavam à noite e uma das coisas 

que mais pesava trabalhar à noite é que à noite ganhava mais. Aí eu perguntava 

assim “oh mas por que vocês acham que tem mais homem à noite e menos 

mulheres? À noite ganha mais, né?” Aí eles dizem assim “ah, por questões óbvias, 

né? Porque eu quando eu desço do ônibus às 23h30 da noite no meu pedaço, eu 

morro de medo de ser estuprada, entendeu?” Então, as mulheres elas têm vários 

obstáculos que são colocados para participar. Então essa ideia mesmo da violência 

do corpo sobre elas já é um impeditivo, então conforme horário... O sindicato está 

no centro da cidade. Pessoal tem medo do centro [...]. O principal acho que da 

dificuldade das mulheres participarem é essa ideia de que política não é lugar de 

mulher, entendeu? Política não é lugar de mulher, sei lá, talvez sejam outras coisas 

para se fazer, mas não lugar de política, lugar de mulher. Mas a questão que pesa 

também, e acho que essa com certeza é a da dupla jornada, que as mulheres têm 
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outras tarefas. As mulheres quando chegam em casa, mesmo se ela for sozinha, 

ela tem a casa dela para cuidar, a casa precisa de uma administração, de uma 

governança ali. É lixo para tirar, comida para fazer, é uma limpeza. Se ela tem 

marido, só para dizer só o marido, ela tem uma outra relação. Todo mundo sabe 

que precisa para construir uma relação, você precisa de tempo, você precisa fazer 

isso... aí às vezes as mulheres fazem as coisas para os maridos porque eles não 

dividem as tarefas. Aí você tem filho, aí complicou mais ainda, porque filho... 

então ela tem a casa, o marido, tem os filhos, tem ela mesma né. para gente só não 

esquecer também, porque tem ela mesma, porque ela por ser mulher apra ela 

trabalhar fora... é engraçado que tem aquela cena clássica de um homem e uma 

mulher numa corrida, acho ótimo. Não sei se você já viu essa charge aí? Você já 

deve ter visto. A mulher, ela já sai atrás por várias razões, porque ela está 

segurando o filho, lavando roupa, mas ela está de salto alto, o que eu acho ótimo 

também. Porque, no fundo, o embelezamento da mulher, porque a mulher é como 

se fosse um ser humano que tem a obrigação de estar embelezado. Ela não foi feita 

para, como que assim, como ela sempre foi tratada como um objeto, como que 

você põe um objeto feio na rua, andando? Como é que você põe um objeto feio 

trabalhando do meu lado? Então, até isso também pede um tempo, você tem que 

estar lá com a sua maquiagem, teu cabelo, tem que ter tempo para fazer unha... É 

tempo hein? Fazer unha é tempo hein! Eu faço, por exemplo, minha unha só em 

casa. Eu mesma faço minha unha de vez em quando. Agora ela está sem fazer, mas 

eu faço aqui, mas é tempo. Preciso fazer ou pagar para alguém fazer, ir lá, 

investimento, enfim, fora tudo isso além do que eu falei, além do filho, filhos e tal. 

Ela normalmente é tida como uma cuidadora, é a grande assistente social da casa. 

O Estado não paga, mas é ela é a grande assistente social. Se a mãe do marido está 

doente, ela vai dar uma assistência lá psra mãe, ela vai lá ver, visitar, fazer uma 

sopinha, ver se precisa que compre um remédio, e assim funciona também com os 

pais dela, com os pais do marido dela, os pais e as mães, enfim. O que eu estou 

querendo dizer, assim, que é mais difícil trazer as mulheres quando a gente pensa 

nesses obstáculos que as mulheres têm. Mas eu também queria dizer que eu 

acredito que as mulheres quando vêm para o sindicato, as bancárias... falando 

agora, é... é as dirigentes também... acho que elas já são mulheres que estão 

enxergando outro mundo para elas, sabe? Tanto é que se tivesse, eu acho, uma 

estatística das bancárias, a gente não tem essa estatística tá? Não sei se a formação 

sindical tem. Mas se a gente fizesse uma estatística das mulheres bancárias que 

participam, eu estava reparando outro dia, a grande maioria não tem marido, ou é 

solteira ou é divorciada ou é mãe solo, estava reparando nisso. Quando eu vou nos 

cursos da formação, eu fico conversando com as meninas e elas vão me contando 

“ah eu sou mãe solteira, tenho um filho, tenho dois filhos”, “ah eu estou separada, 

ah eu sou divorciada né”. E então essas mulheres, elas veem no sindicato um 

espaço de atuação, de protagonismo também, sabe, que acho que talvez elas não 

encontrem no banco, em outro lugar da vida delas e aí elas participam muito nessas 

condições ou são mais jovens também, porque ainda não têm esse peso tão 

consolidado nas costas delas. Esse peso todo de levar dos cuidados com esse 

trabalho reprodutivo, vamos dizer assim, tudo isso que eu disse é, no fundo, 

trabalho reprodutivo, versus o trabalho produtivo que elas são remuneradas, que 

está na esfera pública. (Ana Tércia Sanches). 

 

As mulheres têm várias dificuldades. A sobrecarga de trabalho, a dupla jornada, 

tripla jornada. Essa coisa de que as relações e do que é o papel da mulher, que o 

papel da mulher é cuidar dos filhos, cuidar da casa, então o espaço da mulher é o 

espaço privado. Isso é uma coisa que se tornou... o movimento sindical nosso é 

muito masculinizado, muito masculino, porque cabia às mulheres o universo 

privado. Os homens, é… vida pública, então o homem pode chegar tarde em casa, 

ele não tem obrigação de ficar cuidando de filho. Até hoje a gente tem essa 

dificuldade de trazer mulheres para o movimento sindical, nesse sentido. E aí eu 

falo assim, e é aí que você precisa voltar para entender porque eu acho também 

que… Eu sou, eu não tenho filhos, eu não sou casada, então isso explica um pouco, 

mas, assim, a gente sempre fala assim, olha, o dia que é… uma mulher com filhos 
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né, chegar na presidência do sindicato, aí a gente já tá, já avançou ali na igualdade. 

O negócio já. Então, que, eu, depois ela e a tesoureira, minha tesoureira era a 

solteira e não tinha filhos, é… a secretária geral, da primeira,  que trabalhou 

comigo, ela os filhos dela era tudo grande, né. Então ela era casada mas o marido 

dela era militante, e isso o filho dela tudo grande. Aí depois a Ivone, que era, não 

tinha filho.  Então é difícil, entendeu, você, essa é uma grande dificuldade. Qual o 

papel da mulher? Não é. As relações têm que ser compartilhadas. Então a gente 

fez muita campanha. A gente fez uma campanha que chama “Relações 

compartilhadas”, um mês que a gente falou: não esse ano tem que tratar das 

relações compartilhadas. Nós fizemos, cartilhas sobre o tema, fizemos quiz, a 

cartilha começava com o quiz. Começava “quem lava a louça na sua casa?”, quem 

não sei o quê, quem não sei o quê. Aí você respondia lá o quiz, depois você virava 

assim, a cartilha, e estava assim:” se você respondeu até 5 questões que quem faz 

na tua casa, mais de 5 questões de quem faz na tua casa é a tua esposa, então 

significa que vocês não têm relações compartilhadas na sua casa”. Então, a gente 

foi fazendo assim. Eu lembro que eu estava na porta de um banco, era um prédio 

grande, cheio de bancário, e eu lá, falando no som, falando da cartilha. Mas assim, 

aí um cara passou e falou assim: “eu não me casaria com essa mulher nunca”. Aí 

eu pensei “mas eu que não me casaria com você pensando assim”. Mas os 

bancários falavam que eles iam almoçar com a cartilha, eles iam almoçar 

discutindo o assunto, e o assunto ficou. Falei, bom, cumpriu nosso papel. Nós 

queríamos que eles discutissem o assunto, eles estão discutindo o assunto. 

(Juvandia Moreira Leite). 

 

É. Então, assim, a gente teve algumas pessoas, uns homens que quando estavam 

no espaço de poder, acabaram apoiando pautas nossas. Mas eu acho que a gente 

nos espaços foi construindo as possibilidades concretas mesmo, sabe. Porque a 

gente já teve reuniões que duravam muito, que iam até tarde da noite, que só 

algumas pessoas podiam participar. A gente tinha grupos. Por exemplo, quando 

um comitê é formado só por homens, e eles podem ir para um bar, para discutir, 

aprofundar as questões e trazer tudo mais ou menos resolvido no dia seguinte. É 

diferente de as mulheres que têm que ir para casa mais cedo, e cuidar das crianças, 

fazer janta e tal. [?] A gente tanto nesses espaços, a gente foi construindo de forma 

que a gente possa participar e que outros possam participar. A gente foi 

construindo os espaços de decisão de forma que pudesse democratizar. Então eu 

acho que essa questão das mulheres estarem nos locais não é só retórica, não é só, 

tem que estar mesmo né. Porque a gente hoje, é engraçado que nosso grupo, nós 

temos um comitê administrativo, que é a presidência, a secretaria geral, a finanças 

e uma Secretaria Administrativa. São 3 mulheres e um homem. Então esse é um 

comitê mais restrito. E assim, a gente super é prática, as mulheres. (Neiva Ribeiro 

dos Santos). 

 

Para Ana Tércia Sanches, a participação nos eventos do sindicato, como os 

congressos, era facilitada pela organização consciente das necessidades para o acolhimento 

de filhas e filhos das bancárias e também de pessoas com deficiência: 

 

Então, acho que, desde os anos 2000, não lembro exatamente quando quando dos 

anos 2000, nós começamos a fazer isso, então teve uma época que até em 

assembleia a gente tinha um espaço para as crianças, vamos dizer assim. Mas em 

eventos mais organizados e mais controlados que nem um congresso você faz 

inscrição para ir ao congresso, é delegado. Então a gente consegue preencher a 

ficha. Dizer, você precisa de babá no evento para ficar com seu filho? Quantos 

anos tem seu filho? Ele tem algum problema? Sei lá... poderia ser um problema 

PCD por exemplo. A gente precisava saber de tudo para poder dar o acolhimento 
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para essa mãe participar. Então sempre a gente tem mantido essa regra para 

facilitar a participação das bancárias. (Ana Tércia Sanches). 

 

A gente considera, inclusive nas conferências, conferência nacional, por exemplo. 

O que nós fazemos? A gente pede para escrever na hora da inscrição dos delegados 

e delegadas, a gente pede para saber se você vai precisar de creche, entendeu? Tem 

que escrever nesses congressos que a gente já disponibiliza a creche. É porque 

acho que também faz parte do olhar da presença das mulheres no movimento. Esse 

olhar para as necessidades, para possibilitar essa participação. Nosso sindicato de 

São Paulo, que eu sou oriunda de São Paulo, quando a gente faz os cursos de 

formação, a gente permite que bancários levem o filho. Exatamente para 

possibilitar a participação das mulheres, porque senão fica muito mais difícil. 

Então, a gente tem as assembleias, aí varia muito. (Juvandia Moreira Leite). 

 

Como que eu ia deixar o meu filho se eu, para ficar no banco, para trabalhar, 

militar. Já, a gente já pegava um pouco isso. Como que eu vou deixar esse meu 

filho para militar?. É difícil. Como que eu vou nas reuniões do sindicato? Aí nós 

começamos a reivindicar, logo na década de 90, comecinho da década de 90. 

Depois eu volto para 89, só um pouquinho. Só um parênteses nessa questão da 

creche. Reivindicar que sindicato colocasse espaços de creche nas nossas reuniões. 

(Ana Lúcia de Camargo). 

 

Então, para você ver, a gente já naquela época fazia essas discussões. De como a 

mulher tinha que participar, mas ela não tinha que abrir mão da maternidade. [...] 

Não sei em que momento a gente começou a pagar para pessoas para virem e ficar 

com as crianças. Não sei se foi nessa época ou foi mais para frente. Já não me 

lembro desses detalhes. Mas, assim, se a gente olhar no detalhe, a gente percebe 

realmente que o homem tinha uma relação diferente com a mulher, tratava o 

homem diferente no mesmo tema. (Raquel Kacelnikas). 

 

Contudo, o cuidado que possuem em seminários, congressos e atividades 

programadas e organizadas com maior antecedência, não se repete da mesma forma nas 

assembleias e atividades cotidianas do sindicato: 

 

A assembleia já teve, mas descontinuou exatamente porque a assembleia é 

imponderável, você não faz uma descrição prévia. A assembleia é livre, a 

assembleia é pública, pública mesmo, então vamos imaginar que você convocou, 

você não sabe a categoria bancária tem 110.000 mil pessoas em São Paulo. As 

nossas assembleias podem variar de 3500, 4000 pessoas, mas pode ter 300. Então 

como é que você vai fazer, você iria contratar com base em quê? Babá. E as 

pessoas vêm direto do trabalho normalmente. Então a gente não tem feito para a 

assembleia não, mas faz para esses outros eventos controlados. Congressos, 

conferências, formação, formação sindical também sempre considera alguém para 

cuidar do filho, interessante que isso se mantêm. (Ana Tércia Sanches). 

 

[Olha a gente tenta, assim, normalmente as reuniões elas não, com exceções das 

assembleias, elas são a jornada de trabalho, então seria como se… olha a sua 

jornada termina às dezenove, tem reunião que termina sei lá dezenove horas, vinte 

horas, mas não é mais que isso. Então o que tem só umas coisas esporádicas, então 

a gente nunca montou uma rede de apoio para os filhos, mas não tem restrição de 

levar. (Ivone Silva). 
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A partir dos relatos acerca das dificuldades enfrentadas pelas sindicalistas em 

participar das atividades sindicais, muito relacionada ao espaço masculino que é 

historicamente o sindicato, emerge de modo notório a questão do trabalho reprodutivo, as 

numerosas tarefas de cuidado com a casa, com os filhos, filhas, pessoas doentes e a 

reprodução biológica da força de trabalho – tarefas que acabam por afastar a participação 

feminina das entidades sindicais.  

No subitem seguinte, passaremos à compreensão da experiência concreta do 

machismo e do combate a esta prática no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e 

Região.  

 

1.2.3 A Experiência Sindical Concreta: Do Combate Interno do Machismo  

 

A teoria feminista ecoa nos relatos das mulheres sindicalistas entrevistadas. Apesar 

de não vetar formalmente o ingresso das mulheres, a participação encontrou resistência entre 

os homens no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, com atitudes de 

austeridade com suas colegas e práticas de assédio. 

A sindicalista Ana Tércia, integrante e fundadora do coletivo de gênero do Sindicato, 

relembrou os tempos iniciais, em que a participação feminina foi dificultada, inclusive nas 

reuniões internas, em que se colocar e ser ouvida era uma dificuldade: 

 

Olha, como a gente lidava com o machismo é uma pergunta interessante por isso 

que a pergunta do pesquisador é sempre boa, porque nos faz pensar. Eu sempre 

defendo para todo mundo dar entrevista, porque sempre você pensa sobre isso, 

você prova sua experiência. Olha, a gente nunca fez uma... às vezes fazia assim, 

estou tentando voltar aqui na memória, que alguém ficava muito ofendida. “Você 

viu o que fulano falou agora que a gente ia passar reunião, até a gente assim, 

disputou agenda com uma outra reunião. E alguém mandou a gente cancelar a 

nossa, para né...” aí, eu falei assim: “não, calma”, eu sempre fui dessa leva. Sim. 

Calma, se você entrar nesse jogo você está valorizando o jogo da pessoa, ignora, 

eu sempre fui “ignora que é melhor”, dá a volta por cima e entra cortando a 

discussão, volta lá no grupo e vamos pautar a discussão. E vamos usar os 

argumentos, eu sempre fui dessa linha, estrategicamente eu disse assim: vamos 

usar os argumentos que vão tocar assim na alma do negócio. Que que é? A 

categoria, houve um processo de feminização, ou você enxerga ou você não serve 

para ser representante. As mulheres querem também ser protagonistas. As 

mulheres são, hoje em dia, a gente tinha conseguido levantar esse dado, mais de 

50% das sindicalizadas, portanto pagam isso aqui, pagam essa estrutura. Aí as 

mulheres são responsáveis pelos cuidados dos filhos, da família, então as mulheres 

tem que ser entendidas nesse contexto e não ridicularizadas, como é que fala 

assim... estigmatizadas por isso. Para a gente enxergar isso com outra realidade 

como é que a gente muda isso, esse sobretrabalho que as mulheres têm né, não é a 

gente olhar para elas como esse lugar. Então, primeiro que a gente então 

internamente tinha essa discussão, aí teve aquilo que eu também te disse que a 
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gente convidou homens para participar e foi interessante porque, vou te dizer, é 

uma coisa que... isso é uma coisa muito pessoal, tenho certeza que muitas amigas 

discordam de mim, mas eu acho melhor a gente ser franco. Eu dizia assim para 

elas: olha só você pode incorporar dois papéis aqui, ou de vítima ou de vou para 

cima fazendo política. Porque aí elas se ofendiam e diziam: “mas eu sou uma 

vítima”. Eu falava assim: “eu sei, mas você pode ficar nesse papel”. Então eu acho 

assim, qual papel, qual roupa você quer ir para reunião? A de vítima ou a de vamos 

fazer a discussão? Entendeu? E toca fazendo a discussão. Tinha gente que me 

criticava por isso, porque achava que eu minimizava a dor das meninas, as 

humilhações que algumas passavam, eu acho que eu sou da outra linha, eu vou 

para reunião fazendo a discussão e eu não... é.... e eu não, não menciono que 

alguém chamou a Comissão Vaporeto, eu não choro entendeu, eu não falo isso. 

Engraçado que eu acho que isso de alguma forma deu certo, tanto é que a gente 

teve uma época em que a gente discutia que nem era importante ter uma secretaria 

de mulheres, por exemplo, isso também é muito controverso, muito polêmico, eu 

não estou falando aqui em nome do meu sindicato inteiro. Mas eu. por exemplo. 

já fui vaiada, é muito interessante essa discussão, porque eu nunca fui vaiada, eu 

sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito aplaudida, né... nas minhas 

intervenções do sindicato. Assim, antigamente eu era... falava bastante em público, 

eu era muito aplaudida e a minha primeira vaia foi essa sabia?! A minha primeira 

vaia foi porque eu fui em um congresso, em uma conferência dos bancários e falei 

assim: eu sou contra a secretaria de mulheres. As meninas tudo me vaiaram, foi 

muito louco. Os meninos, as meninas. Aí eu expliquei, eu tentei explicar o porquê, 

porque eu dizia assim: para mim eu não quero uma secretaria com uma flor, ainda 

falei isso... que eu acho que pegou mais pesado ainda. Eu não quero uma secretaria 

com uma florzinha e um quadrinho, não quero isso. Eu quero que a política das 

mulheres, política de gênero esteja em todas as secretarias, eu quero ser tesoureira 

do sindicato, eu quero ser presidente do sindicato, entendeu? Então, ficou uma 

coisa meio arrogante assim sabe... não ficou, não caiu muito bem, mas no fundo 

eu defendia isso mesmo, eu falava isso direto: eu não quero secretaria, eu quero 

ser... entendeu, eu quero estar nas políticas, eu quero que as mulheres estejam na 

tesouraria, na secretaria e depois de uns anos aconteceu, olha, depois de uns anos 

aconteceu tudo isso daí, mas na época foi meio duro eu ter falado isso mesmo, foi 

meio arrogante, não devia ter falado. (Ana Tércia Sanches). 

 

A tática utilizada pelas sindicalistas foi a de construção política da discussão de 

gênero dentro do sindicato , a fim de que a invisibilidade das mulheres fosse pauta da 

entidade sindical. Nas palavras de Ana Tércia Sanches:  

 

Discutia uma punição para o cara, que é uma forma também de combate ao 

machismo e a gente então, também de vez em quando, não que a gente nunca 

chegasse no cara falasse assim: “ó meu, para, trata as minas com respeito” aí ó... 

fazia isso. Mas a gente no geral foi pautando não uma linha de enfrentamento, foi 

pautando pela linha assim, da construção da política, passo a passo ali e por essas 

outras visibilidades que fizeram eles respeitar um pouco mais a discussão das 

mulheres, a discussão de gênero dentro do sindicato. Que nem eu te falei, essa 

ideia de sindicalização é uma ideia que pegava muito, pegava muito mesmo. Você 

ia trazer para uma assembleia, para um curso, muitas mulheres participavam, o 

sindicato começou a ter um momento que muitas mulheres participavam, mais do 

que homens. (Ana Tércia Sanches). 
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A atual presidenta da entidade sindical, Ivone Silva, faz o paralelo do sindicato com 

a sociedade capitalista e patriarcal. O primeiro seria reflexo do segundo e, por estar inserido 

nesse sistema, seria espaço de práticas machistas. Vejamos: 

 

E ainda essa questão do machismo, que permeia a nossa sociedade e não é porque 

você está no movimento sindical que você está lá distante disso então o homem 

ele é a mesma coisa na sociedade e dentro do movimento sindical, então tem o 

machismo sim, e ele é na sua cara o tempo todo. (Ivone Silva). 
 

Por outro lado, a presidenta diferencia a experiência do Sindicato com o panorama 

geral de todos os sindicatos, no qual historicamente as mulheres estão na diretoria, fazem-se 

presentes nas assembleias, têm voz ativa nas reuniões. 

 

[...] estou falando do Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e Região e alguns 

sindicatos bancários. O mundo sindical aí gente é um horror, entendeu, é pior, 

mulher não abre nem a boca nas reuniões, na verdade, elas nem estão nas diretorias 

dos sindicatos e a gente enfrentou isso no movimento sindical também bancário, 

porque a gente foi obrigando as diretorias a colocarem mulheres, então a gente foi 

obrigado a discutir cota, é sim obrigado a ter cota. Ah, mas não, ah então, vagas 

para os congress, se é mulher fica sem vaga, assim era um horror, e os caras... mas 

eu não tenho mulher se vira cara, vai lá, pega, convida, faz curso e eu eu sei que é 

difícil. Mesmo o Sindicato de Bancários de São Paulo, como eu estou falando, 

agora eu consegui mais mulheres que estão vindo, mas não é uma coisa tão simples 

você falar para mulher “ó vem para o  movimento sindical”. Ah não, teve mulheres 

de alguns sindicatos que falou assim “vai ser presidenta do sindicato? ah não eu 

vou casar, vou ter filho”. Então até hoje as mulheres acham que é incompatível 

você ter filhos, você ter família, e ser presidenta do sindicato... diferente dos 

homens que para eles são muito compatíveis serem presidentes dos sindicatos, 

presidentes da república, prefeitos governadores e serem casados e terem filhos, 

tranquilo... Então a dificuldade acho que ainda está nessa questão mesmo machista 

mesmo, porque muitas vezes você se vê sendo ignorada dentro do movimento… 

então eu já me vi várias vezes, apesar de ser presidenta de um dos maiores 

sindicatos do país, várias pessoas que coisas que ele não faria com homem ele faz 

comigo,  me ignorando em decisões que são importantíssimas em alguns espaços. 

Então eu percebo isso só que você vai brigando pelos seus espaços, então falo 

ó...tranquilo, vou fazer o que eu quero, porque se eu não fui consultada, eu posso 

fazer o que eu quero, dá próxima vez a pessoa não faz mais isso... Então é todo dia 

isso e eu acho que agora também na sociedade...eu acho que também tem uma 

outra coisa...tinha piadinhas que até você tolerava, hoje a gente brinca “eu não 

tolero mais nada”. Foi ficando tão acirrado isso que eu não admito mais um 

dirigente sindical vir com alguma piadinha seja machista, racista, homofóbica do 

meu lado, porque antes você tolerava porque isso não era tão eu não sei, acho que 

porque talvez você quisesse ser aceita dentro do movimento, ou porque você falava 

“ah lá vem a chata que eu não posso fazer piadinha aqui”. Mas aí quando você vai 

tendo outras mulheres no poder, você vai se ajudando e vai falando assim “eu não 

sou chata, eu só não acho coerente essa piada, entendeu?” Aí seja racista, seja 

sobre racismo, seja sobre homofóbico ou seja sobre as mulheres, então você vai 

ficando intolerante, então acho que hoje nós que estamos em alguns cargos de 

poder, nós estamos intolerantes com algumas posturas que nós consideramos 

machistas, então a gente toma muito cuidado com essa questão de que “ah, vou 

abraçar”, não quero ser abraçada né (risos),  não quero ser beijada, eu quero 

distanciamento... Então tem algumas coisas que antes, quando eu entrei na 

diretoria, a mulher subia no palco “ah, fiu fiu, boni...” porra hoje é in-to-le-rável 
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isso né ou então você pode até fazer, mas desde que não seja ofensivo, que a pessoa 

aceite, então acho que tem muitas posturas hoje muito mais que que nós fomos 

avançando na pauta, mas vou dizer para você... é machista? Ainda é machista... 

ainda tem muita gente machista... muita... muita mesmo. (Ivone Silva). 

 

Inicialmente, esse ambiente masculinizado não levava em conta as tarefas 

domésticas, o que fazia com que se tivesse pouca atenção com os horários das reuniões, 

postura que foi modificada a partir da ocupação da entidade sindical por lideranças 

femininas. Com elas, o sindicato passou a dar aenção também para as tarefas reprodutivas, 

tais como o cuidado com a família, os filhos, as filhas e os membros doentes, o que propiciou 

um ambiente mais possível de ser frequentado por mulheres, como relatou a atual presidenta, 

Ivone Silva: 

 

[...] no movimento sindical é difícil, não são todas as mulheres que querem vir 

militar, porque essa coisa ainda como eu falei da sociedade que o homem acha que 

a política é coisa de puta. Desculpa fala, mas acho que é bem isso mesmo, acho 

que isso determina o que é – que não é espaço para as mulheres, mesmo as 

mulheres, elas não acham que é espaço para elas, porque elas rola o seguinte: ela 

é criada para brincar de boneca, ter casinha, ter filho, ficar em casa e cuidar do 

filho, e quando as mulheres – têm algumas que veem para o  movimento – às vezes 

também elas saem porque elas não aguentam, porque elas morrem de culpa de 

muitas vezes não ter tempo para o  filhos delas, porque em coisas que a gente faz 

à noite. O movimento, ele é pesado e, como ele é masculino, então quando você 

começa a entrar no movimento sindical você tem que se adaptar aos homens e os 

homens não têm as funções domésticas, então para eles tanto faz ter reuniões à 

noite ou ter reunião no final do dia, não interessa, porque a esposa dele vai buscar 

e aí você vai... depois quando você tem um sindicato que ele é dominado por 

mulhesres você começa a perceber algumas coisas que você pode modificar,  então 

uma mulher pode sair antes SIM para pegar o filho na creche e no nosso sindicato 

sempre nós respeitamos isso, apesar da pessoa ter reunião, e como tem justificativa 

às vezes você sair da reunião falar “ó fui buscar meu filho”, “fui não sei o que…”.  

Normal. Ou então os filhos que estavam em escolas ou creches perto do sindicato 

e elas buscavam e levavam para as reuniões… Várias vezes a gente tinha reunião 

com criança gritando, conversando. Têm filhos hoje de dirigentes sindicais que 

eles são adolescentes, já são adultos, e conviveram em todo nosso espaço a todo 

tempo, então todo mundo conhece os filhos, porque foram para assembleias, foram 

para reuniões, finais de semana tinha reunião, estava lá… Isso homens e mulheres 

levavam seus filhos, então a gente percebe que… É, mas há uma cobrança muito 

maior para mulher. Ah magina… você vai viajar para uma… sei lá… você tem 

uma representação fora do estado, você vai deixar seu filho com quem? E esse foi 

o debate que nós fizemos, então hoje você tem meio que... é importante a mulher 

ir, você paga a passagem para o  filho dela e, se tiver uma inscrição, paga a 

inscrição para o  filho dela. Então isso a gente demorou alguns anos para 

conquistar... Que falava assim “ah, deixa o filho”, aí a gente falava assim “tá bom, 

eu deixo meu filho de doze anos treze anos com quem?” Porque também tinha 

uma outra coisa na cabeça das pessoas que as pessoas acham que é um filho que 

você tem que levar para viagem, de cinco anos, de quatro anos... Quando está 

adolescente, a gente fala “não, deixa”, aí você fala assim “mas eu vou deixar... é 

criança ainda”. Então tem longos debates que hoje você tem mais ou menos 

consensuado. É importante a mulher ir? Ela tem que ir? Paga-se passagem para ela 

e para o  filho dela e se for distante e tiver inscrição, se necessário, hospedagem 

para ela e para o  filho. (Ivone Silva). 
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Algumas sindicalistas afirmaram não terem vivenciado no sindicato episódios de 

machismo, o que pode ser atribuído, em nossa hipótese, ao trabalho que há anos vem sendo 

construído no sindicato pelas mulheres bancárias, por meio da conscientização das pautas. 

Adriana Oliveira Magalhães afirmou em entrevista: 

 

[...] Não, não. Então é assim, eu acho que existe uma diferença assim. O nosso 

sindicato, eu nunca me senti vítima de machismo no sindicato dos bancários, 

nunca me senti, pelo contrário. Sempre senti muita solidariedade por parte dos 

companheiros, porque estávamos ali sempre na luta em greve, nunca me senti 

desrespeitada. Agora depois eu também fui ressignificando, que assim durante um 

bom período eu me masculinizei. Eu não tomo cerveja com qualquer pessoa. Se 

eu vejo que o cara é mais assim assanhadinho, não é com ele que eu vou tomar 

cerveja, é com outras pessoas. Então, assim, eu fui adotando, não sei se consciente, 

hoje eu tenho essa consciência, mas formas de talvez dar uma camuflada, nessa 

questão da minha... do meu feminino, da minha sensualidade. Então assim, nesses 

primeiros anos, eu fiquei acho que dois mandatos no sindicato e aí depois eu fui e 

fiquei dois mandatos na CUT. Na CUT foi puxado. Na CUT, na CUT assim... na 

CUT eu senti mesmo assim o que é machismo, sabe assim, o que é machismo. E... 

mais madura eu fui para CUT, só que eu tive que ir na CUT, eu fui no processo 

que a gente já tinha conquistado a paridade na CUT [...]. (Adriana Oliveira 

Magalhães). 

 

Isso, então para formar a chapa você tem que ter 30% de mulheres. Se é um 

sindicato que é eminentemente feminino, enfermeiros por exemplo, professores, 

então tem que ter no mínimo 30% homens, e na CUT, quando eu entrei, tinha 

acabado de implementar o que, 50% de mulheres e de homens na direção 

executiva, ou seja, no comando. Eu fui para comunicação e me disseram, os meus 

companheiros... Um companheiro disse assim, que era o companheiro que eu fui 

substituir como bancário, ele era ele estava lá como secretário de comunicação, 

saiu da direção e eu entrei no lugar dele. Ele falou duas coisas, ele falou assim: 

“primeiro, não ria, não sorria, aqui os homens da CUT não podem ver mulher 

sorrindo, seja séria”. Eu falei: “hã?” Segundo: “você tenha muito cuidado porque 

para os homens aqui só existem dois tipos de mulheres, a mulher que ele manda 

em casa e a amante, aqui eles não vão admitir você falando alto com eles, você 

então tenha muito cuidado”. Ele falou assim, mas ele não falou desse... Eu falei: 

“hã? O quê? hã?” Só depois de muito tempo que eu falei: “meu, o que ele estava 

me falando era sério mesmo, esses caras são um machista do caralho”. E eu entrei 

com dois pé no peito, eu entrei falei: “bom, eu vim de um sindicato que tem uma 

presidenta que diz para mim: vai lá, faz acontecer. Eu sou respeitada no meu 

sindicato, não vou dar... não vou, não vou ser diferente de quem eu sou lá”. Eu sou 

combativa, organizada, fazia debate, fazia análise de conjuntura e aí ok. Primeiro 

mandato, ok porque tinha os homens que estavam lá, então assim, presidente, 

secretaria geral, financeiro, eram homens mais velhos, que me respeitavam por eu 

ser bancária e a gente tinha muito diálogo, eles me chamavam para conversar e tal, 

então assim, eu vi o machismo assim, aí como é que eu comecei a perceber o 

machismo, eu percebi assim... Ah eu vou numa reunião, aí eu chegava na reunião 

e só tinha eu e duas funcionárias da CUT e 25 homens, e aí eu tinha que me 

posicionar como dirigente. Então eu era a única dirigente que falava naquela 

reunião. Quando havia essas reuniões eu pensava em qual roupa eu iria, então, eu 

não quero que olhem para mim, para o  meu corpo, quero que ouçam o que eu 

digo. É cumprimento, então lá no sindicato eu sou uma beijoqueira, lá eu já 

chegava, “e aí companheiro, tudo bem?” Já pegava na mão. Pessoal até ria de mim 

lá no sindicato. Fui para CUT agora é assim, “ó... e aí, tudo bem, companheiro, 
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como é que vai?” (fazendo uma voz grossa). Engrossava até a voz (risos), só 

faltava fazer um bigode assim. Então aí eu fui percebendo, a situação das mulheres 

mais frágeis. Quando eu digo assim que num é difícil falar dessa fragilidade, mas 

as mulheres que num conseguiam desenvolver uma defesa. Então assim, não 

ficava muito tempo em festa com bebida. Nessa época também estava casada, eu 

acho que isso também pegava no universo masculino, que eu era casada com um 

militante de um outro sindicato que eles sempre estavam frequentando, então acho 

que também dizia assim: “olha, a Adrianinha do Carlão”, mais ou menos isso que 

é... [...]. (Adriana Oliveira Magalhães). 

 

Como alguém, como a minha presidenta disse para mim. Mas qualquer coisa lá é 

machista. Qualquer coisa que você disser vão dizer que não é você que está 

falando, é seu marido que está falando para você e você está reproduzindo o que o 

seu marido disse. “Você não se importa, você continua se colocando e o que 

precisar, você conta com a gente aqui”. (Adriana de Oliveira Magalhães). 

 

Nós temos um coletivo de gênero. Eu acho que é algo que é muito importante e 

que de um tempo para cá, vamos se dizer, eu estou na minha segunda gestão, então 

na primeira gestão já era uma presidenta mulher – a primeira presidenta, Juvandia 

Moreira. E agora a Ivone, uma mulher negra. Então você imagine o meu olhar, e 

o olhar assim do sindicato, e da CUT como um todo. Essa discussão não vem de 

um sindicato pequeno. Ela vem de uma central única de trabalhadores, CUT, para 

propagar para os demais, entendeu, realmente precisa dar os espaços para as 

mulheres. Porque eu tenho relatos, e isso a gente ouve de companheiras, que era 

difícil até para subir para fazer um debate de algum assunto. Era muito dominado 

pelos homens. Quem tinha voz eram os homens, quem colocava a conclusão eram 

os homens. Mulheres não poderiam chegar numa secretaria geral, sei lá, num 

tesoureiro. Então tinha alguns cargos que eram difíceis de as mulheres se 

inserirem. E eu já entrei num momento em que já estava algo muito avançado, 

muito avançado. Que já era uma presidenta mulher e que as pessoas tinham que 

sim discutir essa pauta de gênero o quanto é importante a mulher precisa estar 

inserida em todos os espaços e em todos os debates e ela tem sim que ser respeitada 

e ser ouvida de uma forma que os homens têm que... realmente tiveram que recuar. 

Não dá para ter uma mesa de 12, que eu já participei, de 12 homens dirigentes e 

não ter uma mulher. Mas aí você fala, cadê? Agora a gente exige “50% tem que 

ser cota aí”. Agora também dominamos, entendeu, e a gente coloca “agora vocês 

são as cotas”. Entendeu... Vão ter que nos ouvir, vão ter que nos engolir (risos). 

Então eu acho isso fantástico e lógico que nós queremos avançar, porque a gente 

sabe que ainda não só nos cargos do sindicato, mas em vários cargos de empresas, 

dos bancos, a maioria são os homens. Por quê? Santander, te falo que é um 

presidente homem. Porém, nós vimos também esse movimento dos bancos das 

mulheres exigirem seus postos de trabalho e não escutar só essa situação, mas por 

que não contrata essa mulher para esse cargo? Ah sabe por quê? “Porque ela vai 

engravidar e vai ficar 6 meses afastada e depois vai voltar e vai começar a se afastar 

por causa da criança. É muito problemático contratar mulher para algum cargo 

específico que realmente demanda muito”. A gente sabe que não, mas é 

discriminação, discriminação tremenda. A gente tem que reforçar isso todos os 

dias, em todos os ambientes. Eu acho que o sindicato tem um papel importante. 

Tendo esse cenário agora de mulher presidenta, mulher em secretaria geral, mulher 

tesoureira. Gente, se você for ver bem, agora o topo está no poder das mulheres e 

a sociedade tem que entender que nós somos capazes de liderarmos qualquer coisa, 

qualquer coisa e quando assumimos a gente faz tão bem feito para que não haja 

dúvida, para que não reste dúvida, para ninguém falar “é... mas também você 

deixou o cargo aí, você deixou à mercê de uma mulher, olhe o que deu”. Então a 

gente se cobra, porque a gente tem que fazer muito bem feito para não abrir 

margem para os homens virem colocar o dedinho para falar “eu avisei, eu avisei” 

(risos). (Ana Marta Lima). 
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Os bancários, eles já são mais suaves em algumas coisas, sabe. Eles são mais, 

digamos assim, polidos. Até para questão do machismo. Então muitas vezes esse 

machismo vinha embutido dentro de uma proposta, dentro de um discurso. E a 

gente tentava desconstruir essas coisas, que não é fácil. [...] Então, assim, lá nas 

reuniões de diretoria, a gente não fazia isso sempre. Mas tentava desconstruir os 

discursos no começo da década de 90. As meninas agora do final não precisavam 

fazer isso mais. [...] A gente tinha uma cumplicidade. Às vezes a gente combinava 

o jogo sim, mas era muito difícil. Era mais assim “tá, me toquei, lá vem o 

machista”. Então a gente já ficava assim de olho “lá vem bomba”. Então “pera aí, 

já vou me inscrever atrás dele”, aí já me inscrevia assim, para falar depois e 

desconstruir aquele discurso. Porque a gente já sabia quem vinha com as propostas 

mais organizadas. Tinha uma cabeça mais difícil. A gente se conhecia muito bem. 

A gente estava junto desde 1988 com a maioria deles. [...] A primeira fase, na 

primeira diretoria, nós éramos meia assim, nós não tínhamos essa experiência. Na 

segunda, com o racha, com tudo, nós começamos a ficar diferentes. E no meu 

terceiro mandato, aí eu já levantava a mão, já sabia que aquele lá ia falar qualquer 

coisa, preventiva, já me colocava lá, para na hora que terminasse de falar, eu ia lá 

e pumba. Eu não ia bater com ele, eu ia desconstruir o que ele falou. (Ana Lúcia 

de Camargo). 

 

Não nessa questão de ser mulher, eu não vou me recordar nenhuma passagem 

assim marcante. Eu tive porque o meu companheiro que, depois de eu já estar no 

movimento, tal, já estar ingressando no sindicato, a gente veio a ficar junto, foi o 

Augusto Campos, foi o que lá atrás foi o primeiro presidente do sindicato e depois 

ganhou para diretor representante. É, então teve um pouco da discriminação “ah a 

mulher do Augusto”. Entendeu? Só que comecei na liderança lá do meu local de 

trabalho e depois com a defesa forte foi do Gushiken. Mas as pessoas faziam... 

Mas depois eu fui mostrando como tudo na vida que a gente tem que mostrar que 

você de fato é capaz eu não, como é que fala, eu não me intimidei com isso e toquei 

o barco e hoje meu companheiro já faleceu e eu sou reconhecida pela direção, 

pelas direções que passaram pela minha capacidade. Então eu superei isso. Mas 

tem isso em relação à mulher. (Maria Lúcia Mathias). 

 

Então nunca tinha dinheiro para as mulheres fazerem alguma coisa, sabe? Então 

eu lembro que isso daí as meninas contam muito, Ana Tércia, as outras meninas 

que estavam na época. Porque elas iam nas entidades pedir panfleto para fazer 

atividade para as mulheres, elas faziam cartazes de próprio punho. Elas iam pedir, 

porque quando elas iam pedir material específico, o porquê aí o Presidente era 

homem, tesoureiro era homem, secretário geral era homem. Então até para ela se 

colocar uma pauta era complicado. Quando a gente ia fazer as pautas para discutir 

8 de Março, para discutir nossas coisas, a gente até ensaiava antes. Por exemplo, 

quando eu cheguei, eu morria de medo de ir lá na reunião da executiva, eu achava 

que lá ia ser, a gente deve ser um horror ir lá. Porque do jeito que elas falam, parece 

que você chega lá, você é sabatinada, você é inquerido, né? Elas falam de um jeito, 

porque não é fácil não, as coisas eram bem difíceis, colocar o debate. Tudo que 

você ia, tudo que a gente ia falar tinha que ficar debatendo, questionando, era 

muito difícil, muito, muito, muito. (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

Essas práticas existem, mas, ao longo dos anos, foram sendo modificadas pela 

postura das sindicalistas que foram combatendo as atitudes de seus colegas do movimento 

sindical. Foi sendo criado, ao mesmo tempo, um ambiente mais propício para a participação 

das mulheres – até o momento em que se tornaria possível ser repreendida socialmente uma 

prática de machismo, conforme relatou em entrevista a sindicalista Ana Tércia Sanches: 
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Então, a gente construiu essa ideia de que é politicamente incorreto ser machista 

dentro do sindicato, mas eu não estou dizendo com isso que o machismo não 

existe. Porque o machismo vai se dar por outras características discretas eu diria. 

Porque como é politicamente incorreto você ser machista e isso pode criar um 

obstáculo para você, politicamente você pode ser marcado. (Ana Tércia Sanches). 

 

Neste subitem, cuidamos de apresentar as sindicalistas, com suas trajetórias pessoais 

e atuações como militantes em outros espaços, antes do ingresso no sindicato. Ademais, 

colocamos, por meio de seus depoimentos, as dificuldades enfrentadas em um ambiente 

masculinizado, no qual a presença feminina não era bem-vinda, mas cuja situação que foi 

sendo desconstruída, pelo menos na entidade sindical dos bancários de São Paulo, Osasco e 

Região. 

No próximo subitem, cuidaremos da análise dos efeitos da participação das mulheres 

nos sindicatos.  

 

1.2.4 Adoecimento com a Participação no Sindicato  

 

Se o ingresso em espaços masculinizados significa romper com estigmas pessoais e 

sociais, muitas vezes essa experiência que visa à transformação social deixa marcas em seus 

sujeitos, de modo que, apesar de não ser objeto específico desta pesquisa, diversas falas das 

sindicalistas alertaram sobre o peso psicológico e até mesmo os reflexos físicos da atuação 

no movimento sindicalista. Com o intuito de revelar aspectos da totalidade da experiência 

investigada, apresentamos importantes trechos abaixo a fim de compor uma reflexão inicial 

acerca da vida privada das militantes, na qual se opera muitas vezes o movimento de anular 

o individual em busca da transformação social.    

 

É, voltei, porque aí na CUT, aí a gente teve uma mudança de direção, veio uma 

nova composição de direção e esses parceiros que eu tive, um faleceu, que era meu 

companheiro assim, um mentor na política, e o outro voltou para o seu sindicato, 

e aí teve uma renovação de direção e aí nessa direção eu penei bastante. Aí eu 

penei bastante assim, porque para você ter uma ideia, eu tive que, em mais que 

uma reunião, fazer menção ao machismo, então dizia assim é porque nós não 

vamos... uma discussão muito chula. Porque nós não vamos abrir as pernas para 

força sindical, estão pensando que nós somos o que, que nós somos bichim? Sabe 

esse tipo de coisa, e aí no machismo, essa sociedade patriarcal é assim. Os caras 

são os dirigentes. Então o presidente, secretário geral, financeiro, todas as 

secretarias. E todo mundo que carrega o piano são mulheres, então quem carrega 

o piano são assessoras, que trabalham horas que dão um jeito para cuidar dos 

filhos, sabe, e eles lá bonitão só fazendo né, eles têm horas para ficar elucubrando. 

E aí nesse dia da reunião eu vi um mal-estar, eu olhava para as minhas 

companheiras, para as assessoras principalmente e falei: “olha gente desculpa vou 

fazer uma interrupção aqui. Gente, a cada tantas horas uma mulher é estuprada. 

Assim, esse termo não é para ser utilizada entre nós, isso é machismo”. Aí o 
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presidente disse assim: “nós não vamos entrar nesse debate de gênero porque a 

luta de classes é o que define, Adriana”. Aí era uma, era duas, era três... aí me 

tiraram, eu que coordenava os atos. Aí eu fui percebendo que eles foram me tirando 

da coordenação dos atos, eu coordenava ato, a única mulher que coordenava ato. 

Eles me tiraram da coordenação dos atos, por quê? Porque eu também não tinha 

paciência com eles, porque eles eram desorganizados, combinavam uma coisa e 

faziam outra. E aí eu fui percebendo me tiraram dos atos, me tiraram das reuniões, 

foram me tirando das reuniões, é passavam por cima do meu trabalho, então não 

conversavam comigo, iam conversar diretamente com os funcionários sem 

conversar comigo. Bem assédio, uma situação bem assediosa. E aí eu fui 

adoecendo, aí eu fui adoecendo, foi uma outra série de situações, aí fiquei com 

quadro de baixa imunidade, depressão. Aí tava tentando engravidar, não conseguia 

engravidar, depois eu engravidei. Quando eu engravidei, porque eu estava fazendo 

fertilização assistida, quando eu consegui engravidar foi quando esse meu 

companheiro que eu disse que era meu mentor faleceu. O dia que eu cheguei do 

hospital, da clínica, meus embriões, eu perdi o bebê, aí foi assim, foi um processo 

de adoecimento, um processo de adoecimento, adoecimento, adoecimento, 

adoecimento. Não tinha energia para sair da cama, aí o casamento também foi 

entrando em colapso né, porque dois militantes... Meu marido também acabou 

assumindo a postura política de  ser oposição no sindicato dele e isso dificultava 

muito e enfim até que chegou o momento que eu disse para minha presidenta e 

para as pessoas que haviam me apoiado que eu não queria ficar mais na CUT, que 

era uma questão de saúde mental, se eu ficasse lá eu não sei o que aconteceria 

comigo, porque eu sou muito emotiva, então eu não consigo fazer política sem 

afeto e eu não gosto de desorganização, gosto das coisas certas. Gosto de:  “olha, 

vamos conversar tem alguma coisa de errado aqui? Vamos acertar isso que é 

nosso?” E o ambiente de poder, esse poder masculino, ele é muito vil, ele é muito 

vil, muito vil. Então aí eu pedi para sair mesmo, pedi para voltar para o  meu 

sindicato, “quero voltar para o  meu sindicato, quero fazer trabalho de base, quero 

atender os bancários”. Algumas pessoas não entendiam, que era como se eu tivesse 

abrindo mão de uma promoção. “Como você foi para uma entidade?” Muitas 

mulheres me diziam isso. “Mas Adrianinha você é uma referência no movimento 

sindical, você virou uma referência no sindicalismo”. “Você é uma referência na 

CUT, no 8 de março, no feminismo”. Falei: “é, mas eu não posso me violentar em 

nome disso, porque eu não tenho estrutura psíquica que vocês têm para aguentar”. 

E tem que ter, tem que ter um estofo sabe, tem que ter um estofo. Então... aí eu 

voltei para o sindicato e estou muito feliz com a minha decisão de ter voltado, é 

isso, essa é minha vida, “it is my life”, pode colocar tudo isso aí (risos). (Adriana 

Magalhães). 

 

Acho que essa dureza que eu me refiro ela tem várias formas. Eu acho que o fato 

de ser militante deixa a gente às vezes num lugar que é uma falta de olhar para si 

mesmo, sabe? É sempre um lugar de olhar para o coletivo, para a questão que é da 

necessidade do que precisa na luta e pouco olhar para sua própria necessidade, 

para suas fragilidades e para os seus limites, entende? Eu hoje me vejo em coisas 

que eu já fiz e que com a maturidade que eu tenho hoje, pelas coisas que eu já vivi, 

talvez eu não faria novamente. Eu fiz por exemplo piquete na porta de uma agência 

estando grávida. E tava eu e uma colega que era a Valéria e o policial chegou e 

empurrou a gente assim. A Valéria falava assim “não faz isso, ela tá grávida”, e o 

policial falou assim “se tá grávida não deveria estar aqui”, e aí eu olho para aquilo, 

para aquela situação e hoje me vendo assim... Poxa o quanto que a gente se coloca 

numa situação de risco né, numa situação de exposição, porque você acha que você 

precisa estar e que é necessário, não tem jeito, assim, mas talvez que não tenha 

que ser necessariamente assim. Então eu acho que essa coisa da militância é... vem 

aquele... também junto com isso que eu estou te dizendo me lembra uma... eu 

sempre ouço muitas pessoas dizerem assim “eu sou soldado do movimento, né, eu 

sou soldado do movimento”. Só que é um termo que se você pensar no que, na 

complexidade do que significa dizer isso, é assim, quando você pensa num soldado 
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numa guerra, o soldado é aquele que está lá para dar a vida, inclusive. (Anatiana 

Alves). 

 

E eu penso nisso e eu não reproduzo isso, porque, de verdade, eu acho que não é 

essa relação que eu tenho, com o que a gente está fazendo a luta. Não é a esse 

ponto de entregar a vida, mas um soldado ele entrega a vida no sentido literal, de 

dar a vida de fato, de perder a vida, mas, eu acho que dar vida também tem um 

outro sentido, que pode ser você deixar de viver outras coisas. Deixar de ter outras 

experiências ou você se anular como ser humano, como indivíduo, só para fazer 

aquilo, então, é assim. É você também limitar sua vida como pessoa a uma única 

coisa, porque às vezes eu observo, as pessoas, alguns militantes, não digo que são 

todos, nunca dá para generalizar, mas assim pessoas que ficam monotemáticas, 

sabe? Só falam sobre isso, só falam sobre lutas, sobre política, assim e não 

conseguem viver outras coisas. Então isso também é uma forma de dar a vida. 

(Anatiana Alves). 

 

[...] porque eu participei muito do movimento do coletivo de gênero, até mais ou 

menos eu vou te dizer quando, quer ver ó... até mais ou menos 2002 eu fui muito 

atuante, depois aí eu parei. Por que eu parei? Não porque eu me desvinculei da 

causa, a causa está em mim, nunca vai sair. Acontece que eu precisava de um 

tempo, não adianta, que eu fui fazer o mestrado e aí eu comecei pesquisar 

terceirização, e aí você sabe a carga é muito pesada. Ali você fica só falando 

naquilo, só pensando naquilo, só indo para seminário daquilo que não sei o que lá. 

Aí, isso competindo com toda vida normal que continua. Continuei dirigente do 

sindicato, eu continuei sendo mãe, eu sou mãe de três filhos, eu não me apresentei, 

não falei isso, mas eu sou mãe de três filhos. Eu era casada, que também era um... 

ser casada é um trabalho a mais, porque, de certa forma, a relação também pede, 

com parceiro, então tudo isso competindo, eu não aguentei, a minha cabeça quase 

explodiu... tanto é que eu fui, até fui criticada pelas minhas... companheiras. Ué 

você sumiu do movimento, você não está aparecendo mais na reunião tal, na 

reunião, eu falei, não dá, eu falei para elas, porque eu não consigo, porque eu não 

consigo simples assim. Não adianta, ou eu faço isso ou eu agarro isso aqui, tem 

que fazer isso ou não consigo fazer isso, mas aquilo, algumas coisas eu tive que 

cortar, até coisas mesmo relativas à saúde eu tive que cortar. (Ana Tércia Sanches). 

 

Por todo o exposto, passamos a investigar detalhadamente, no capítulo seguinte, a 

experiência da liderança feminina no sindicato a fim de perceber os impactos desta atuação 

para a categoria e dentro do próprio espaço sindical.  
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CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO SINDICATO 

DOS BANCÁRIOS 

 

Neste segundo capítulo, apresentamos os dados referentes à presença das mulheres 

na representação sindical. 

Em seguida, articulamos uma análise do conjunto documental do Sindicato, isto é, 

dos estatutos sindicais, da composição da Diretoria Executiva, do jornal sindical denominado 

Folha Bancária, e das cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho, a partir do aporte 

teórico da  reprodução social, cujas bases analíticas introduzimos no primeiro capítulo.  

 

2.2 Alterações no Estatuto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 

  

O Código Civil disciplina a criação das associações conforme previsão contida no 

artigo 53 e seguintes, com requisitos mínimos para sua validade jurídica, tais como a 

existência de órgãos deliberativos, órgãos responsáveis pela gestão administrativa e 

aprovação das contas e as condições de alteração estatutária. Quando pensamos em um 

Sindicato, o artigo 515 da Consolidação das Leis do Trabalho disciplina os requisitos para a 

investidura da entidade sindical; o artigo 518, §1º, o que deverão conter os estatutos 

sindicais66; e o 521, as condições para o seu funcionamento.  

A legislação civil e trabalhista traz os requisitos formais para a constituição das 

associações civis, que é o caráter dos Sindicatos. Na realidade fática, o Estatuto de uma 

entidade sindical é também o modo pelo qual é regida a relação entre esta e suas 

representadas. 

No Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, no ano de 2013, isto é, 

no terceiro ano do mandato da Presidenta Juvandia Moreira, houve alteração do Estatuto que 

 
66 Art. 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído 

com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. 

§ 1º Os estatutos deverão conter:    

a) a denominação e a sede da associação; 

b) a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida; 

c) a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais 

associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais 

ao interesse nacional; 

d) as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos 

administradores; 

e) o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de 

dissolução; 

f) as condições em que se dissolverá associação. 
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rege as relações sindicais, sendo que sua última alteração anterior havia sido em 1992. A 

Folha Bancária em casa n.º 2, de junho de 2013, informa a participação de 1.200 bancárias 

presentes na quadra dos bancários no dia 14 de maio de 2013, à noite. Conforme narrativa 

contida no próprio jornal da categoria e principal meio de comunicação com as 

trabalhadoras: 

 

Dentre as principais alterações estão a possibilidade de organização por local de 

trabalho e a cota de 30% de um dos sexos na direção do Sindicato, valorizando a 

igualdade. O novo estatuto altera também os prazos para a eleição da diretoria da 

entidade. Sem a mudança, havia o risco de o pleito acontecer na mesma época da 

Copa do Mundo, em 2014, com feriado nos dias de jogos e risco para a realização 

seguro de um processo tão importante para a categoria. Estamos sempre junto à 

categoria, nos locais de trabalho, e essa organização deve ser ampliada ainda mais 

com as mudanças aprovadas nessa grande e histórica assembleia67. (grifado pela 

autora). 

 

Havia duas propostas para a reforma do estatuto do sindicato, uma apresentada pela 

diretoria e outra pela oposição bancária. As íntegras das propostas foram expostas à categoria 

profissional por três meios de comunicação: apresentação no sítio eletrônico do sindicato; 

divulgação em edições da Folha Bancária68; e envio de material impresso para as residências 

das bancárias associadas, com o intuito de informar ao máximo e clarificar as opções de 

mudanças para as trabalhadoras.  

Ambas as propostas foram apresentadas e defendidas na assembleia para serem 

votadas pela categoria profissional, que aprovou a proposta de alteração advinda da diretoria 

do sindicato por aproximadamente 98% (noventa e oito por cento) das presentes e, por 

exigência estatutária, com votos de pelo menos 2% (dois por cento) das bancárias 

sindicalizadas na base territorial de representação do sindicato, que inclui São Paulo, Osasco 

e região.  

As modificações serão apresentadas a seguir, com ênfase na cota de gênero, cláusula 

nova e que dialoga especificamente com o objeto desta pesquisa. No entanto, passaremos 

 
67 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária em Casa – 

informação, cultura e lazer. nº 2. junho 2013. p. 5. Disponível em:< 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/488_fb_em_casa_2_web.pdf>, acesso em 

10/03/2021. 
68 A Folha Bancária n.º 5.650 de 9, 10 e 13 de maio de 2013 tratou das principais propostas de alterações com 

as respectivas justificativas. Disponível em: <  

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/459_fb5650_web.pdf/>. Por sua vez, a 

Folha Bancária n.º 5.652 de 16,17 e 20 de maio de 2013 divulgou a aprovação da alteração estatutária (p. 2 e 

3). Disponível 

em:<https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/467_fb5652_web.pdf>, acesso em 

10/03/2021. 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/488_fb_em_casa_2_web.pdf
https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/459_fb5650_web.pdf/
https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/467_fb5652_web.pdf
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por todas as alterações estatutárias, por se tratar de um documento essencial à entidade 

sindical, que representa a relação entre as bancárias representadas e o sindicato e que pode 

funcionar como termômetro do nível de transparência e democracia sindical de determinada 

entidade. 

As alterações estatutárias foram de cunho representativo e relativa à base territorial, 

com a mudança da redação do artigo 1º, para a retirada do município de Mairiporã e a 

inclusão de São Lourenço da Serra, sendo que, pela realidade fática, o primeiro já pertencia 

ao Sindicato dos Bancários de Guarulhos, enquanto o segundo à entidade sindical de São 

Paulo, Osasco e Região. Ainda com relação à base territorial, os artigos 13, 14 e 17 passaram 

a prever a divisão administrativa do Sindicato em sete regionais, ao invés de 14 como 

antigamente, compreendidas no município de São Paulo e divididas nas subsedes Osasco e 

região, Paulista, Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste. A sede do sindicato, localizada no centro 

de São Paulo, também pode ser alterada, mediante aprovação em assembleia geral, consoante 

artigo 15 do estatuto. 

Outro aspecto também levado à deliberação da categoria foi a adequação da 

composição da diretoria, sem alterar o número de dirigentes sindicais, os quais passaram a 

ser divididos nas bases regionais da seguinte forma: dez na subsede Centro; dez na subsede 

Paulista; um na subsede Norte; três na subsede Sul; cinco na subsede Leste; seis na subsede 

Oeste; dez em Osasco e região, observada a exigência de que no mínimo dois dirigentes 

devem ser oriundos dos municípios que compõem a regional, além de Osasco, e por bancos 

com mais 26 diretores. 

A organização das trabalhadoras por local de trabalho passou a ser prevista no artigo 

21A do estatuto, com eleição definida pela direção do sindicato e com direito à estabilidade, 

conforme disposto no artigo 25. O intuito dessas regras é a representação da categoria na 

base, com o acompanhamento diário das condições de trabalho e do eventual assédio moral 

e sexual praticado pelos empregadores, bem como a observância da Convenção Coletiva de 

Trabalho. Antes da alteração estatutária, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já 

tinham delegados sindicais, mas esta possibilidade foi ampliada a todos os bancos, com 

construção da proposta com amplo debate junto à categoria, conforme informado na Folha 

Bancária n.º 5.650 e n.º 5.652.  

 A estrutura da Diretoria Executiva também sofreu modificações, a partir da fusão da 

Secretaria de Assuntos Jurídicos Coletivos e Secretaria de Assuntos Jurídicos Individuais, 
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que passaram a ser Secretaria de Assuntos Jurídicos (artigo 33). Houve, ademais, a criação 

da Secretaria Executiva, cuja atribuição é dada pela Diretoria Executiva (artigo 41). 

A criação de espaços para debates de assuntos de interesse da categoria passou a ser 

prevista no estatuto (artigo 54 e 89). Diversas modalidades de espaços foram incluídas, tais 

como conferências, convenções, congressos, assembleias.  

De natureza financeira, passaram a ser previstas no estatuto (artigo 31) as fontes de 

custeio sindical, os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas, além de receitas 

advindas de pessoas jurídicas constituídas pelo Sindicato, tais como a Rede Brasil Atual e a 

gráfica dos bancários. Aliás, a competência da gestão da gráfica das bancárias, denominada 

“Bangraf”, passou a ser da Secretaria de Finanças, pertencente à Diretoria Executiva, e não 

mais à Secretaria de Imprensa e Comunicação.  

As eleições sindicais tiveram amplas modificações, em três esferas, quais sejam: (i) 

no prazo da realização do pleito; (ii) no prazo da convocação e (iii) no prazo de inscrição das 

chapas. A primeira alteração versa sobre o prazo de realização máximo de 120 (cento e vinte) 

dias e mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato vigente, o que significou o 

dobro de prazo previsto no estatuto anterior, que era de 60 (sessenta) dias, conforme o 

estatuto (artigo 96). Além disso, o prazo para a publicação do edital de convocação das 

eleições, que deve ser feito em jornal de grande circulação, na Folha Bancária, no sítio 

eletrônico do Sindicato e em outros meios de comunicação que possam vir a ser criados. O 

prazo para publicação foi reduzido em um terço, passando para 60 (sessenta) dias no máximo 

e 30 (trinta) dias no mínimo, contados da data de realização da eleição (artigo 102). Por fim, 

o prazo para a inscrição das chapas passou para 15 (quinze) dias contados da publicação do 

edital convocatório (artigo 105). 

O quórum das eleições passou de 2/3 (dois terços) para 50% (cinquenta por cento) 

das bancárias associadas, contabilizando as aposentadas e as bancárias em gozo de licença e 

de férias, as quais compõem o quórum final se votarem. Caso não seja alcançado o percentual 

mínimo de 50%, novas eleições são convocadas, com redução do percentual exigido para 

30% (trinta por cento), conforme o estatuto (artigo 133).  

A última alteração que trata das eleições sindicais disciplina a entrega de lista com a 

relação das associadas aptas a votar para cada chapa inscrita, contendo nome completo da 

bancária, matrícula sindical, lotação e nome do banco empregador (artigo 113). Por último, 

qualquer irregularidade na documentação de alguma chapa inscrita deve ser comunicada a 

sua representante (artigo 106).  
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As alterações expostas acima tiveram o intuito de dar maior transparência e adequar 

a democracia sindical à atualidade na condução das eleições sindicais, que ocorrem a cada 

três anos. Destaca-se, dentre elas, a inclusão da cota de gênero prevista no artigo 27A, sobre 

a qual discutiremos no Capítulo 3.  

A cota foi instituída nos anos noventa na CUT e chegou ao estatuto do Sindicato em 

2013, quando houve a mencionada alteração. Na prática, as sindicalistas já ocupavam a 

entidade sindical na Diretoria Executiva, como passamos a analisar no capítulo terceiro, em 

tópico próprio.  

 

2.3 Da Composição da Diretoria Executiva do Sindicato  

 

A diretoria do Sindicato é composta por 88 diretores, além de nove diretores 

honorários, divididos da seguinte forma: 12 membros na Diretoria Executiva; 5 no Conselho 

Fiscal; 26 membros representativos de bancos; 45 membros representativos das regiões da 

base territorial; e 9 Diretores Honorários.  

A previsão estatutária estabelece, no artigo 22, o “Sistema Diretivo do Sindicato” 

com os seguintes órgãos: (a) Diretoria Executiva; (b) Conselho Fiscal; (c) Conselho de 

Diretores. Em que pese o avanço na previsão da estabilidade no emprego abarcar todas as 

membras do sistema diretivo, conforme artigo 25 do Estatuto, a nossa análise da composição 

da diretoria será restrita à Diretoria Executiva.  

O artigo 33 do Estatuto, modificado em 2013, estabelece quais são as pastas que 

compõem a Diretoria Executiva: (a) presidência; (b) secretaria geral; (c) secretaria de 

finanças; (d) secretaria de organização e suporte administrativo; (e) secretaria de imprensa e 

comunicação; (f) secretaria de formação sindical; (g) secretaria de estudos sócio-

econômicos; (h) secretaria de assuntos jurídicos; (i) secretaria executiva; (j) secretaria de 

saúde e condições de trabalho; (k) secretaria de relações sindicais e sociais; (l) secretaria 

cultural. O Estatuto disciplina e detalha as competências e atribuições de todas essas pastas 

da Diretoria Executiva, do artigo 35 ao 4669. 

Dessa forma, a análise da composição de gênero na Diretoria Executiva do Sindicato, 

deve considerar as modificações estatutárias, uma vez que a Secretaria de Assuntos Jurídicos 

foi fundida em 2013, sendo antes subdividida entre Secretaria de Assuntos Jurídicos Coletivo 

 
69 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Estatuto. Disponível em:< 

https://spbancarios.com.br/estatuto#t2c1>. Acesso em 04/05/2021. 

https://spbancarios.com.br/estatuto#t2c1
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e Individual. Ademais, na mesma alteração do Estatuto, houve a criação da pasta secretaria 

geral, antes inexistente, pelo menos legalm e formalmente. Assim, a análise das pastas de 

2000 a 2012 comporta determinadas pastas da secretaria executiva, as quais foram alteradas 

em 2013, com a aprovação de novo estatuto sindical.  

 

2.3.1 De 2000 a 2010 

 

Investigando o início do período sob análise, na eleição de 17 e 20 de janeiro de 2000, 

houve a votação de uma chapa única por 34.764 bancárias, isto é, 93% dos votos válidos. 

Após dois anos de gestão, em abril de 2002, a categoria profissional, em assembleia, votou 

pela antecipação das eleições sindicais para julho de 2002, o que, na prática, significou o fim 

da gestão eleita com um ano de mandato por concluir70. 

Entre as 11 secretarias que compunham a Diretoria Executiva de 2000-2002, 3 eram 

ocupadas por mulheres, enquanto 8, por homens.  

 

Quadro 1 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região - 2000/2002 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência  X  João Vaccari Neto 

Secretaria Geral  X  Luiz Cláudio Marcolino 

Secretaria de Finanças  X  Sérgio Francisco da Silva 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

X   Ana Maria Érnica 

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

 X  Manoel Castaño Blanco 

Secretaria de Formação 

Sindical 

 X  André Luís Rodrigues 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Maria Aparecida de Anterio Correia 

 
70 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a democracia. 

Na luta pela cidadania e pela democracia. São Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013.p.167. 
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Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Individuais 

 X  José Ricardo Sasseron 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Coletivos   

 X  Márcio Benedito Monzane 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

 X  Valdemar de Souza Pinheiro 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

 X  Antônio Romano Ferrari 

Secretaria Cultural X                        Clarice Torquato Gomes da Silva 

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a 

democracia. Na luta pela cidadania e pela democracia. Processos Eleitorais e Diretorias (1991-2014). São 

Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p. 167. Elaboração própria. 

 

A respeito da eleição que deveria ocorrer em 2003, mas foi antecipada para 17 e 20 

de junho de 2002, houve igualmente a inscrição de uma única chapa no processo eleitoral, e 

o total de 33.950 votantes, o que significa 95,12% dos votos válidos. Além disso, outro fato 

histórico que merece destaque foi a presidência do sindicato ter passado a ser exercida pelo 

secretário-geral, porque o presidente então eleito dedicou-se ao cargo de Relações 

Internacionais da CUT, ao mesmo tempo em que permaneceu na Diretoria Executiva do 

Sindicato. 

 

Quadro 2 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, Osasco e Região – 2002/2005 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência  X  João Vaccari Neto 

Secretaria Geral  X  Luiz Cláudio Marcolino 

Secretaria de Finanças X   Ana Maria Érnica 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

X   Juvandia Moreira Leite  

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

 X  Márcio Benedito Monzane 

Secretaria de Formação 

Sindical 

 X André Luís Rodrigues 
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Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

 X  Antonio Saboia Barros Júnior 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Individuais 

X    Ivone Maria da Silva 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

X    Deise Teixeira Lessa 

Secretaria Cultural X   Clarice Torquato Gomes da Silva 

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a 

democracia. Na luta pela cidadania e pela democracia. Processos Eleitorais e Diretorias (1991-2014). São 

Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p.169. Elaboração própria. 

 

Entre as doze secretarias que compunham a Diretoria Executiva de 2002-2005, 5 

eram ocupadas por mulheres e outras 5 por homens. Houve, portanto, paridade de gênero na 

composição da Diretoria Executiva com a eleição da nova chapa. Em duas dessas secretarias, 

a temática não era uma daquelas usualmente atribuídas às mulheres, tais como assuntos 

jurídicos e finanças, ao passo que outras três são relacionadas a funções administrativas, de 

saúde e cultural. 

A eleição sindical para a gestão de 2005-2008, por sua vez, ocorreu entre 20 e 23 de 

junho de 2005, com o total de 30.760 votantes, sendo que 18.793 votaram na Chapa 1, isto 

é, um total de 64,76% , e 10.227 votaram na Chapa 2, ou seja, 35,24% dos votos válidos. 

Ainda, 347 bancárias votaram em branco e 393 anularam o voto71. Portanto, a chapa 1 foi a 

vencedora, com a seguinte composição: 

  

Quadro 3 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2005/2008 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência  X  Luiz Cláudio Marcolino 

Secretaria Geral X   Juvandia Moreira Leite 

Secretaria de Finanças X   Ivone Maria da Silva 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

X   Rita de Cássia Berlofa 

 
71 Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a democracia. 

Na luta pela cidadania e pela democracia. São Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p.169. 
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Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

 X  Hugo Tomé Aquino 

Secretaria de Formação 

Sindical 

 X André Luís Rodrigues 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Ana Tércia Sanches 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Individuais 

 X   Antonio Sabóia Barros Junior  

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Coletivos  

 X  Daniel Santos Reis 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

 X  Vagner Freitas de Moraes 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

 X  Paulo Roberto Salvador  

Secretaria Cultural  X  Manoel Elidio Rosa  

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a 

democracia. Na luta pela cidadania e pela democracia. Processos Eleitorais e Diretorias (1991-2014). São 

Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p.169. Elaboração própria. 

 

Nessa gestão de 2005-2008, compuseram a Direção Executiva 4 (quatro) mulheres, 

em três secretarias que não são usualmente destinadas às mulheres, a saber, secretaria geral, 

secretaria de finanças e de estudos socioeconômicos, e uma mais comumente ocupada por 

uma mulher, na secretaria de organização e suporte administrativo, visto que envolve 

organização e trabalho de secretariado. Para os homens, foram destinados 7 cargos na 

Diretoria Executiva. 

 A eleição para a gestão de 2008/2011 foi realizada entre 16 e 19 de junho de 2008, 

com a participação de 30.466 bancárias para a eleição que culminou na vitória da Chapa 1, 

com 21.057 votos válidos, ou seja, 72,41%. A Chapa 2, da oposição, contabilizou o total de 

8.023 votos, sendo 27,59%  dos votos. Do total de votantes, 327 votaram em branco e 1.059 

anularam o voto. 

Após dois anos de gestão, em 2010, o Presidente eleito, Luiz Cláudio Marcolino, em 

razão da disputa eleitoral para o legislativo estadual de São Paulo, afastou-se do cargo – 

razão pela qual, pela primeira vez, assumiu uma mulher a presidência do Sindicato, ainda 

que em substituição e não diretamente eleita para esse posto. De toda forma, em 2010 o 
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Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região passou a ser presidido por Juvandia 

Moreira Leite. A chapa 1 tinha a seguinte composição, quando eleita: 

 

Quadro 4 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2008/2011 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência  X  Luiz Cláudio Marcolino 

Secretaria Geral X   Juvandia Moreira Leite 

Secretaria de Finanças X   Ivone Maria da Silva 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

X   Rita de Cássia Berlofa 

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

 X  Ernesto Shuji Izum 

Secretaria de Formação 

Sindical 

 X André Luís Rodrigues 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Ana Tércia Sanches 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Individuais 

X    Raquel Kacelnikas 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Coletivos  

 X  Daniel Santos Reis 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

 X  Walcir Previtale Bruno 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

 X  Paulo Roberto Salvador  

Secretaria Cultural X   Vera Lúcia Marchioni 

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a 

democracia. Na luta pela cidadania e pela democracia. Processos Eleitorais e Diretorias (1991-2014). São 

Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p.171. Elaboração própria. 

 

As mulheres sindicalistas na gestão de 2008-2011 ocuparam 6 (seis) secretarias de 

um total de onze, além da presidência, a partir de 2010. As pastas eram importantes e de 

destaque institucional, como a secretaria geral, a de estudos socioeconômicos, assuntos 

jurídicos e finanças.  
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2.3.2 De 2010 a 2020 

 

Nas eleições seguintes, a Chapa 1 foi eleita entre 13 e 16 de junho de 2011, com a 

votação total de 32.740, sendo 26.545 votos para a chapa vencedora, isto é, 83,49%. 

Enquanto a Chapa 2 obteve o total de 5.249 votos, ou seja, 16,51%. Ainda, houve 298 votos 

em branco e 606 nulos. A composição da Chapa 1, vencedora, era:  

 

Quadro 5 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2011/2014 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência X   Juvandia Moreira Leite 

Secretaria Geral X   Raquel Kacelnikas 

Secretaria de Finanças X   Rita de Cássia Berlofa 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

 X Daniel Santos Reis 

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

 X  Ernesto Shuji Izum 

Secretaria de Formação 

Sindical 

X   Neiva Maria Ribeiro dos Santos 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Ivone Maria da Silva 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Individuais 

  X  Carlos Miguel Damarindo 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos Coletivos  

X   Vera Lúcia Marchioni 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

X   Marta Soares dos Santos 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

X   Maria Rosani Gregoruti Hashizumi 

Secretaria Cultural   X  Kardec de Jesus Bezerra 

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. 90 anos fortalecendo a 

democracia. Na luta pela cidadania e pela democracia. Processos Eleitorais e Diretorias (1991-2014). São 

Paulo: Editora Gráfica Atitude Ltda., 2013. p. 171. Elaboração própria. 

 

Apesar de o ano de 2010 marcar a primeira mulher na presidência do sindicato, 

apenas no ano seguinte, por votação direta, essa ascensão foi diretamente concretizada pela 
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categoria. Em tal gestão, havia 11 secretarias, sendo 7 diretoras mulheres, em pastas 

estratégicas, inclusive ocupando a presidência, e 6 diretores homens.  

Nas eleições ocorridas em 25 e 28 de março de 2014, ocorreu a vitória da Chapa 1, 

que obteve 23.159 votos, o que significou 82,11%, enquanto a Chapa 2, da oposição, recebeu 

4.746 votos, isto é, 16,8%. Do total, 539 foram nulos e 297 em branco. Apresentamos a 

composição da Chapa 1 abaixo: 

 

Quadro 6 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2014/2017 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência X   Juvandia Moreira Leite 

Secretaria Geral X   Ivone Maria da Silva 

Secretaria de Finanças X   Rita de Cássia Berlofa 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

 

 X Ernesto Shuji Izumi 

Secretaria Executiva X   Vera Lúcia Marchioni 

 

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

X   Marta Soares dos Santos 

Secretaria de Formação 

Sindical 

X   Neiva Maria Ribeiro dos Santos 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Raquel Kacelnikas 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos  

  X  Carlos Miguel Damarindo 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

 X  Dionísio Reis Siqueira 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

X   Maria Rosani Gregoruti Akyama 

Secretaria Cultural   X  Daniel Santos Reis 

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária em casa. 

Informação, cultura e lazer. n. º12. Abril, 2014. Elaboração própria. 

 

A eleição para o triênio de 2017/2020 ocorreu entre 25 e 28 de abril, com a 

participação de mais de 23 mil trabalhadoras sindicalizadas, e culminou na vitória da Chapa 
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1 com 78,76%  dos votos, enquanto para Chapa 2 foram 18,26%, 1,79% foram nulos e 1,19% 

em branco72.  

 

Quadro 7 – Presidência e Composição da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região – 2017/2020 

Cargo Mulher Homem Nome do(a) Diretor(a) 

Presidência X   Ivone Maria da Silva 

Secretaria Geral X   Neiva Maria Ribeiro dos Santos 

Secretaria de Finanças X   Maria Rosani Gregorutti Akiyama 

Hashizumi 

Secretaria de Organização e 

Suporte Administrativo 

 X Ernesto Shuji Izumi 

Secretaria Executiva X   Vera Lúcia Marchioni 

 

Secretaria de Imprensa e 

Comunicação 

X   Marta Soares dos Santos 

Secretaria de Formação 

Sindical 

X   Erica de Oliveira Batista 

Secretaria de Estudos 

Socioeconômicos 

X   Rita de Cássia Berlofa 

Secretaria de Assuntos 

Jurídicos  

  X  João Luiz Fukunaga 

 

Secretaria de Saúde e 

Condições de Trabalho 

 X  Carlos Miguel Barreto Damarindo 

Secretaria de Relações 

Sindicais e Sociais 

 X  Dionísio Reis Siqueira 

Secretaria Cultural   X  Marcelo Gonçalves  

Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária Edição Especial. 

Edital Inscrição de Chapas Eleição do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. 

10 de abril de 2017. 

 

A alternância de mulheres e homens na composição das secretarias da Diretoria 

Executiva e na Presidência pode ser mais facilmente visualizada na tabela abaixo:  

 
72 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária, n.º 6.073. 2 

a 8 de maio de 2017. Elaboraboração própria. 
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Quadro 8 – Comparativo da presença de homens e mulheres nos cargos da Presidência e 

da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região de 

2000-2020 

Gestão Número de 

Secretarias na 

Diretoria 

Executiva  

Número 

total de 

Mulheres 

Número 

total de 

Homens 

Diferença de 

Gênero   

Gênero 

Prevalente 

2000-2002 11 3 8 5 Homens 

2002-2005 9  5 4 1 Mulheres 

2005-2008 11 4 7 3 Homens 

2008-2011 11 6 5 1   Mulheres 

2011-2014 11 7 4 3 Mulheres 

2014-2017 11 7 4 3 Mulheres 

2017-2020 11 6 5 1 Mulheres 
Fonte: Elaboração própria.  

 

A análise global desses vinte anos da Presidência e da Diretoria Executiva do 

Sindicato dos Bancários leva à constatação de que, de 2000 a 2011, quando os homens foram 

cabeça de chapa, ou seja, estavam na Presidência, o número de homens foi duas vezes 

superior, e o de mulheres, outras duas vezes. No entanto, quando o número de mulheres foi 

superior, isto foi apenas por uma mulher a mais, sendo que, no caso de uma quantidade maior 

de homens, isso significou cinco ou três a mais na composição da Diretoria Executiva. 

 Além disso, desde que as mulheres assumiram a presidência da entidade sindical, 

sempre houve mais representantes femininas na Diretoria Executiva. Atualmente são 

diversas mulheres em cargos de liderança no Sindicato, conforme destacou Neiva Ribeiro 

dos Santos:  

 
E aí hoje nós somos, hoje nós somos presidenta, que é cargo mais importante, 

depois vem a secretaria geral, que é como se fosse uma vice-presidência, a 

tesouraria, que é uma mulher. A secretaria de comunicação, que é uma secretaria 

muito importante, a secretaria de formação... é... presidência, secretaria geral, 

finanças, são as mais importantes, comunicação, é... Dieese né, que é assuntos 

socioeconômicos, que são as pesquisas, a formação. São 7 mulheres na Executiva, 

de 12. Já foram 5, já foi metade, metade. Aí nós somos uma mulher presidenta da 

Confederação Nacional e nós somos uma mulher presidenta da Federação 

Estadual. E... a gente tem um comando nacional. É um fórum, que ele não é um 

fórum formal, mas é um fórum político onde você reúne as lideranças mais 

representativas do movimento para fazer a negociação nacional. (Neiva Ribeiro 

dos Santos). 

 

A partir desse cenário, podemos trabalhar com a hipótese de que há o compromisso 

das mulheres em buscar a inclusão de outras mulheres no Sindicato e que ter uma mulher, 
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uma referência, que possa espelhar e tornar visivelmente possível a participação de outras 

mulheres. 

Se é verdade que por anos a maioria dos bancários foi comandada por lideranças 

femininas, recentemente, com a mudança das presidências de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

tal assertiva deixa de ser verdadeira, como ressaltou a sindicalista Juvandia Moreira Leite: 

 
A gente, eu falava assim: nós somos a maioria dos bancários são presididos por 

mulheres, e sindicatos presididos por mulheres, porque quando você juntava São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e a Federação de Minas, que 

era uma mulher na federação e mulher no sindicato, quando você somava, é… 

então sindicato de São Paulo, BH e Rio. A gente é a maioria dos bancários do 

Brasil. Então eu falava, a maioria dos bancários são comandados, presididos, né, 

por mulheres. Mas agora, eu não vou poder falar mais isso daqui a uns dias, quando 

acabar as eleições do Rio, em Belo Horizonte já foi. (Juvandia Moreira Leite). 

 

2.4 Sindicato e Diversidade 

 

A partir do ano 2000, a diversidade tornou-se uma das mesas específicas do processo 

de negociação coletiva com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 

Financeiro – CONTRAF. Com a realização de censos de diversidade coletando dados de 

todas as bancárias, sem distinção dos bancos empregadores, houve a comprovação das 

impressões que já existiam entre as sindicalistas acerca de questões como a baixa presença 

de negras na categoria profissional e a diferença salarial entre homens e mulheres. Segundo 

a primeira presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira Leite:  

 
O censo, os bancos mandavam, era um programa feito geral da FENABAN, e os 

bancos divulgavam link pra, para os bancários todos votarem. Então você abria 

seu computador lá, você tem o link do, daquele censo para você responder. Então 

você vai respondendo. E o banco de dados ele é geral, ele não separa por banco, 

né, o banco de dados, o resultado geral não separa por banco, que tem um acordo 

lá que você não separa por bancos, você olha o todo. E aí no censo você começa a 

perceber que tem poucos negros na categoria, as mulheres ganham menos, as 

mulheres são promovidas menos vezes que os homens, então tudo isso foi 

aparecendo no censo, e ai não tinha mais como eles negar, entendeu? Porque o 

censo não era mais nosso, ele... não era né, dos trabalhadores. O censo era a mesa 

de negociação, era deles também, eles não tinham como negar. Então o censo vai 

identificando várias questões. (Juvandia Moreira Leite). 

 

O encontro do sindicalismo com a diversidade ainda é tímido e possui pouca entrada 

nas entidades sindicais, mas o Sindicato dos Bancários passou a prever em Cláusula das  

Convenções Coletivas de Trabalho estabelecida com o Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Finaceiro  – CONTRAF e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas de Crédito – CONTEC, a realização do Censo da Diversidade, 
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com o intuito de promover o diálogo social e de fato construir práticas transformadoras e 

ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos às escolhas individuais das 

trabalhadoras. 

Em outras palavras, conhecer a categoria bancária sob o prisma da diversidade tem 

para a entidade sindical a intenção de mapear quem são as pessoas que integram a categoria 

profissional e possibilitar uma maior inserção nos locais de trabalho com a propositura de 

temas e direitos que atendam às suas realidades. 

Segundo a Folha Bancária nº 5.779 de abril de 2014, o intuito da realização do censo 

bancário é o seguinte: 

 

O censo traz questões sociais e profissionais, com o objetivo de traçar um perfil 

dos trabalhadores do setor financeiro e identificar possíveis distorções de salários 

e cargos que sejam consequência da discriminação, por exemplo, contra mulheres, 

negros, pessoas com deficiência ou por conta da orientação sexual: lésbicas, gays, 

bissexuais ou transexuais73. 

 

No mesmo jornal da categoria, houve ainda a divulgação do compromisso dos bancos 

em providenciar um sistema criptografado, com as respostas obtidas de modo confidencial, 

sem risco de vazamento e sem a possibilidade de localização individual, seja por CPF ou 

pela matrícula, as participações das bancárias.  

O denominado “Censo da Diversidade” conta, até o presente momento, com três 

edições. A primeira foi realizada em 2008, a segunda, em 2014, e a terceira, em 2019, tendo 

sido todas conduzidas pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Assim, deixamos 

em destaque que os dados expostos aqui são fruto de entidade patronal, que realizou o 

levantamento em cumprimento com o disposto nas Convenções Coletivas de Trabalho.  

Algumas inovações entre os Censos de 2008 e 2014 foram a inclusão da orientação 

sexual e dos grupos ocupacionais, mas a metodologia foi similar ao primeiro censo. 

No censo de 2008, o total de bancárias era de 408.928, com respostas de 204.133, ou 

seja, 49,9%, e dezessete bancos participantes. A respeito da distribuição das bancárias 

segundo o gênero, na Região Sudeste, o total era de 48,1% de homens e 51,9% de mulheres.  

 
73 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária. “II Censo 

da Diversidade é prorrogado”. Disponível em: 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/677_fb5759_web.pdf, acesso em 

10/05/2021. 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/677_fb5759_web.pdf
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O Censo de 2014 foi respondido por um total de 458.922 bancárias, mas com menor 

número de respondentes, sendo de 187.411, o que significou 40,8% e dezoito bancos 

participantes.  

A distribuição das bancárias na Região Sudeste do país era de 49,2% de homens e 

50,8% de mulheres em 2008 e se manteve estável em 2014, sendo 48,1% de homens e 51,9% 

de mulheres. Desse total, no estado de São Paulo, pelo censo de 2008, 87% eram brancas e 

12% negras, com aumento relatado no censo 2014, com 82% de brancas e 16% de negras 

(pretas e pardas). 

Quanto à escolaridade, em 2008, 71,2% das bancárias tinham superior completo e 

acima, considerado todo o país. Em 2014, esse percentual passou a 82,5%. Para os bancários, 

esses percentuais foram de 64,4% para 76,9%. Em relação à raça, houve aumento de 59% 

em 2008 para 74,5% em 2014 de negras com superior completo e acima de superior 

completo, já as brancas passaram de 69,7% para 81,3%, crescimento pouco menor ao das 

negras.  

A participação de mulheres em cargos de gerência, superintendência e direção ainda 

é inferior à dos homens – 14,8% de mulheres contra 22,5% de homens. As promoções 

também são menores, visto que os homens com mais de três promoções somam 31,7% contra 

19,9% das mulheres. Com até três promoções, há 14,8% de homens, e uma, duas e até três 

promoções tem uma maior proporção de mulheres e de negros.  

Os casais homossexuais, sejam casados ou em união estável, compunham, no censo 

de 2014, 1,1% da população bancária, sendo 0,9% do total de mulheres e 1,3% dos homens, 

sendo que na população brasileira como um todo, segundo o Censo IBGE 2010, a proporção 

era de 0,03%. E na região Sudeste, 41,6% das bancárias optaram por incluir o esposo(a) ou 

companheiro(a) como dependentes para o recebimento dos benefícios da CCT. 

As bancárias que se autodeclararam com deficiência nos quadros dos bancos de todo 

o Brasil passou de 1,8%, em 2008, para 3,6%, em 2014, ou seja, duplicou. No entanto, essa 

proporção demonstra pouca presença e inclusão de pessoas com deficiência. A 

caracterização da deficiência é de 78,1% de deficientes físicos em 2008, e 60,7% em 2014; 

do total do número de bancárias, a deficiência física representou 15,6% em 2008 e 22,8%, 

em 2014; com a visual 5,0% em 2008 e 11,8% em 2014; intelectual 1,2% em 2008 e 1,7% e 

2014, e, por último, com deficiência múltipla, de 0,2% em 2008 e 3,0% em 2014. 

O censo de 2019 ainda não foi publicizado. Embora deveria ter sido no ano seguinte, 

em 2020, houve uma apresentação interna desses dados da FEBRABAN para a CONTRAF, 
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momento em que foi percebido não haver quantitativo de respostas suficiente para ser 

considerado um “Censo”, tanto pela falta de engajamento junto à categoria para obtenção 

das respostas, quanto pela ausência de algumas questões centrais para a análise da questão 

de raça e gênero e o respectivo comparativo com os censos anteriores, de 2008 e 2014. 

Atravessados pela pandemia, a questão da saúde, a proteção das bancárias nas 

agências e a disciplina do teletrabalho sobressaltaram nas negociações coletivas. Nesse 

cenário, foram suspensos os debates acerca do novo Censo da Diversidade. Há indicativo de 

que um novo censo deve ser novamente realizado, mas sem qualquer compromisso oficial, 

até o momento, por parte da FEBRABAN.  

 

2.5 Estreitando Laços com a Base: O Retrato da Igualdade de Oportunidades na Folha 

Bancária  

 

A comunicação das ações sindicais com a base de trabalhadoras representadas é fator 

determinante para a boa condução da gestão da Diretoria Executiva e seu êxito nas 

mobilizações e planos que pretende implementar. Passa pelos meios de comunicação a 

informação acerca da atuação da diretoria eleita e também o convencimento para união em 

prol de determinadas pautas relevantes. 

A Folha Bancária, assim denominado o jornal das Bancários  de São Paulo, Osasco 

e Região, possui edições impressas e online, cujo acesso é possível pelo sítio eletrônico da 

entidade sindical até o ano de 2011 (julho e dezembro)74,  e para os anos anteriores, de 1924 

a 2011 (ano na íntegra), o acesso pode ser realizado por meio do CEDOC. 

É necessário destacamos, novamente, o papel importante do CEDOC no registro 

histórico das ações sindicais, e também na disposição do sindicato em disponibilizar e 

publicizar ao máximo seu material. As numerosas publicações formam um retrato valioso 

da atuação contundente da categoria profissional bancária, de modo que, para alcançar nosso 

objeto de pesquisa, selecionamos as Folhas Bancárias do mês de março dos anos de 2000 a 

2020, além de outras edições esparsas que abordam especificamente a questão de gênero, 

diversidade sexual, racismo e inclusão de pessoas com deficiências75. 

 
74 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Disponível em: < 

https://spbancarios.com.br/folhabancaria>, acesso em 10/05/2021. 
75 Tentamos, ao abordar as condições das pessoas com deficiência, não reproduzir o capacitismo, estrutural em 

nossa sociedade, que envolve preconcepção sobre as capacidades que estão ou não presentes em uma pessoa, 

de modo a limitá-la a eventual deficiência.  

https://spbancarios.com.br/folhabancaria
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2.5.1 Folha Bancária na Presidência Masculina: 2000 a 2010 

 

No ano de 2000, a Folha Bancária n.º 4.14676 estampava “Elas(es) gritam por justiça” 

e trazia como matéria de capa a Marcha Mundial das Mulheres daquele ano, cujo tema fora 

o combate da violência contra a mulher e a pobreza. Naquele momento, houve o lançamento 

de uma cartilha pelo Sindicato, “A mulher faz a sua história”, que teve como objetivo contar 

a história sob a perspectiva feminina, com a organização do material pelo coletivo de gênero 

e sua distribuição nos atos, além de possível disponibilização na sede da entidade sindical.  

A edição da Folha Bancária de março de 2001, a de n.º 4.26577, fez referência ao 

combate ao assédio sexual, tanto na capa do jornal quando no tema da cartilha – “Assédio 

Sexual no Trabalho” – com o intuito de encorajar as denúncias e combater e prevenir 

situações de assédio sexual. A elaboração desse material ficou a cargo do coletivo de gênero 

do Sindicato, mas o financiamento foi do Fundo para Igualdade de Gênero da Agência 

Canadense para o Desenvolvimento Internacional, que destacou a vanguarda sindical ao 

tratar do tema de forma educativa e estruturar a discussão.  

A abordagem da marcha das mulheres no ano de 2002 foi mais tímida, não 

estampando nenhuma capa da Folha Bancária do mês de março. Porém a edição de n.º 

4.36078 noticiou o lançamento de importante campanha: “Relações compartilhadas: um outro 

mundo é possível”, fruto de uma parceria entre Sindicato, CNB-CUT e o Fundo de Igualdade 

de Gênero da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional.  As ações 

envolveram a realização de palestras, oficinas, cartilhas e camisetas.  

Este olhar para as relações reprodutivas, a qual possui intrínseca consequência e 

ligação com as relações produtivas, é uma atuação pioneira, que visa sair do olhar restrito 

somente para o lugar do trabalho, e não às relações sociais como um todo. 

A primeira presidenta eleita do sindicato, Juvandia Moreira Leite, integrou o coletivo 

de gênero e, no lançamento da campanha, segundo a Folha Bancária, declarou que  

 
76 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.146. 

Elas(es) gritam por justiça. Disponível em:< 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011023/textos/000_43__baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 
77 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.265. 

“Combata o assédio”. Disponível em:< https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011024/textos/000_17__baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 
78 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.360. “O 

preço do lucro”. Disponível em:<https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011025/textos/000_22__baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011023/textos/000_43__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011023/textos/000_43__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011024/textos/000_17__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011024/textos/000_17__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011025/textos/000_22__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011025/textos/000_22__baixa.pdf
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[...] é muito delicado entrar no mundo privado das pessoas, mas essas relações têm 

reflexo no mundo do trabalho. Durante muito tempo as bancárias abdicaram de 

suas carreiras em função das tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. Outras 

tiveram suas promoções canceladas ao engravidarem.  

 

Essa percepção de que a vida reprodutiva tem consequência direta com a produtiva e 

que o Sindicato necessita atuar na esfera privada, sendo responsável também por constituir 

os sujeitos, é inovadora tanto para a ação sindical quanto para as pautas de reivindicações 

das entidades sindicais.  

A Folha Bancária n.º 4.36179 trouxe a matéria “O preço da desigualdade”, com o 

subtítulo “Divisão nos postos de trabalho entre homens e mulheres está longe de ser 

igualitária”, com dados sobre a ocupação das mulheres em apenas 7% dos cargos de diretoria 

de bancos e 35% dos cargos de gerência no final de 2000. Ao lado deste dado acerca da 

concentração dos cargos de poder nas figuras masculinas, há o dado alarmante do número 

maior de mulheres adoecidas em razão do trabalho, com base no total de Comunicações de 

Acidente de Trabalho – do total de 1.534 de 1999 a 2001, 1.108 foram preenchidas por 

mulheres e 426 por homens. Em termos de formação sindical, o sindicato ofereceu a oficina 

“Pais e mães sem culpa”, para reflexões coletivas acerca dos modelos de maternidade e 

paternidade, com inscrições gratuitas. Assim, diferente dos anos de 2000 e 2001, o ano de 

2002 não teve como notícia principal no mês de março uma máteria relacionada à luta 

internacional das mulheres. 

Na Folha Bancária n.º 4.45980 de março de 2003, teve destaque a matéria de capa 

“Mulher e Poder” sobre o Dia Internacional da Mulher, porque aquele foi o tema escolhido 

pela Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, apresentando dados sobre a 

alarmante falta da presença de mulheres nos espaços de poder, como o Parlamento. Além 

disso, foi publicizado o lançamento do documento “Participação e poder: as mulheres 

construindo e transformando” e convocação para a passeata, com centrais sindicais, ONGs 

e entidades da sociedade civil organizada. A edição seguinte, a Folha Bancária n.º 4.46081, 

 
79 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.361. 

“Direitos estão em jogo”. Disponível em:< https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011025/textos/000_23__baixa.pdf>, acesso em 18/05/2021. 
80 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.459. 

“Combata o assédio”. Disponível em:< https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011026/textos/000_19__baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 
81 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.460. 

“Combata o assédio”. Disponível em:<  https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011026/textos/000_20__baixa.pdf, acesso em 10/05/2021. 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011025/textos/000_23__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011025/textos/000_23__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011026/textos/000_19__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011026/textos/000_19__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011026/textos/000_20__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011026/textos/000_20__baixa.pdf
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trouxe uma imagem do ato realizado no centro de São Paulo, com menção à disparidade 

entre os homens e as mulheres bancárias, que à época ocupavam 43% dos postos de trabalho 

e ganhavam 42% a menos que os homens, além de serem apenas 25% dos cargos de direção 

e gerência, segundo estudo do DIEESE elaborado em 2003.  

Novamente, no ano de 2004, assim como em 2002, não houve destaque das 

manifestações, mas a Folha Bancária n.º 4.57982 convocou para a passeata do Dia 

Internacional da Mulher, com o tema “A Mulher e o Poder”, para denunciar a discriminação 

no mercado de trabalho.  

A concentração ocorreu em praça pública, no centro de São Paulo, na sede do 

sindicato. Além do ato, houve o lançamento de CD-Rom “Nunca Desiste”, contendo as três 

campanhas realizadas pela CNB-CUT e pelo Sindicato, em conjunto com o Fundo de 

Igualdade e Gênero (FIG), a “Igualdade de Oportunidades”, “Assédio Sexual” e as “Relações 

Compartilhadas”.  A edição seguinte da Folha Bancária, a de n.º 4.58083, contou com foto 

da passeata realizada e com dados sobre a disparidade entre os gêneros nos bancos, a partir 

de dados do DIEESE, que demonstraram que 54% das mulheres que atuam nas instituições 

financeiras possuem curso superior completo, enquanto o percentual de homens é de 

48,22%. Essa proporção não se espelhava na ocupação dos postos de direção, pois em 2002, 

apenas 4,80% das mulheres eram diretoras de bancos, contra 95,20% dos homens. Eles, 

inclusive, tinham os maiores salários – sendo, mais de 20 salários mínimos, 20,79% contra 

11,60%. 

No ano de 2005, o Dia Internacional da Mulher foi capa da Folha Bancária n.º 

4.72284, com a convocação para a passeata das mulheres trabalhistas e a realização da oficina 

cultural “Auto-estima e Mulheres”, na regional da Paulista. Foi destacada a atuação sindical 

das mulheres na construção de uma agenda para condições melhores de trabalho feminino, 

com a campanha “Bem: é assim que as mulheres se sentem quando têm qualidade de vida”, 

 
82 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.579. 

“Sem limites para a irresponsabilidade”. Disponível em:< 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011028/textos/000000_19__baixa.pdf>, acesso em 11/05/2021.   
83 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.580. No 

Unibanco demitido vira “bandido”. Disponível em:< 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011028/textos/000000_8__baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021.  
84 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.580. 8 

de março Dia Internacional da Mulher. Disponível em:<  

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011029/textos/000_121__baixa.pdf >, acesso 10/05/2021.  

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011028/textos/000000_19__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011028/textos/000000_19__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011028/textos/000000_8__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011028/textos/000000_8__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011029/textos/000_121__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011029/textos/000_121__baixa.pdf
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com convite para integrar o coletivo de gênero, criado nos anos 90 a partir da necessidade 

de discutir as relações no mundo do trabalho e na sociedade, sendo aberto a mulheres e 

homens. A importância do trabalho reprodutivo estava presente no destaque dado à jornada 

das mulheres fora da agência, “no cuidado com a família e atividades domésticas, que 

culturalmente acabam sobrando para o sexo feminino”85.  

Novamente, foram trazidos dados sobre a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho a partir do estudo “As mulheres nos bancos”, realizado pelo DIEESE – subseção 

Seeb/SP, em 2003. Tais dados demonstravam, uma vez mais, a desigualdade de gênero, 

porque, apesar de as mulheres representarem 46% contra 54%  de homens, elas eram minoria 

nos cargos de direção, 12%, e na gerência, 29%, apesar de maior escolaridade – 43,5%  das 

mulheres tinham curso superior completo, sendo que para os homens a proporção era de 

36,5%. A posição da mulher negra foi destacada na Folha Bancária, com sua baixa 

representação nos cargos de chefia, 3,3%, e 2,4% nas gerências.  

Por sua vez, no ano seguinte de 2006, a capa da Folha Bancária n.º 4.84486 estampava 

“Há muito por conquistar”. Embora pontuase avanços, havia diversas reivindicações 

presentes, tais como a igualdade de salários, de oportunidades de ascensão na carreira e mais 

facilidade de acesso aos cargos de maior prestígio. A campanha sindical daquele ano foi a 

campanha nacional para a sindicalização de bancárias, a partir da perspectiva de que as 

melhores condições de vida e de trabalho foram conquistas coletivas. Foi feito um chamado 

à Marcha Mundial das Mulheres com o tema “Emprego, renda e mais direitos para as 

trabalhadoras”, que naquele ano foi realizada no vão livre do MASP. 

No ano de 2007, duas Folhas Bancárias trataram do tema de gênero – a de n.º 4.95687 

trouxe a matéria de capa “Em briga de marido e mulher...” sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, com dados de pesquisa realizada em 2001 pela Fundação Perseu 

Abramo; explicação sobre a Lei Maria da Penha, sancionada no ano anterior, bem como fala 

da diretora do Sindicato, Neiva Ribeiro, sobre a necessidade de atuação conjunta para 

 
85 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.580. 8 

de março Dia Internacional da Mulher. Disponível em:<  

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011029/textos/000_121__baixa.pdf >, acesso 10/05/2021.  
86 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.844. Há 

muito por conquistar. Disponível em:<   https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011030/textos/000_16__baixa.pdf >, acesso em 10/05/2021. 
87 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.956. Em 

briga de marido e mulher...Disponível 

em:<https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011031/textos/4956_baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011029/textos/000_121__baixa.pdf
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https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011030/textos/000_16__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011031/textos/4956_baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011031/textos/4956_baixa.pdf
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enfretamento da questão. Naquela edição, foram divulgadas as ações da campanha 

“Violência Contra a Mulher, Tolerância Nenhuma”, da Central Única dos Trabalhadores, 

com lançamento de cartilha com informações sobre a Lei Maria da Penha e sobre os serviços 

específicos para a mulher, tal como o telefone 180. O sindicato noticiou as manifestações e 

debates em locais de trabalho no Dia Internacional da Mulher, conforme fez nos anos 

anteriores, e a distribuição de bloquinhos de anotações com o telefone 180, número criado 

pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres para orientação e 

atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica.   

A Folha Bancária n.º 4.95788 estampou uma foto das mulheres no ato do Dia 

Internacional das Mulheres de 2007, com o título “8 de março: mulheres dão show na 

Paulista”. Na reportagem que trata do tema, os dados do estudo realizado pelo Dieese em 

2004 foram novamente expostos, a fim de demonstrar a persistência da desigualdade de 

gênero, apesar da previsão contida na Convenção Coletiva de Trabalho sobre a igualdade de 

oportunidades, atuação pioneira do Sindicato, com debates junto à direção dos bancos e nos 

locais de trabalho. Ressaltou-se também a importância de denunciar as situações para uma 

atuação sindical mais efetiva. 

Em 2008, a Folha Bancária n.º 5.06489 estampou na capa o seguinte título “8 de 

março, dia da mulher”. Além da matéria de capa, houve nessa edição o tratamento de 

diversos temas ligados a gênero, tais como divisão do trabalho reprodutivo, com a matéria 

“Participação é a chave”, sobre a divisão de tarefas domésticas de modo igualitário e jornada 

menor. Nessa reportagem, foram mencionadas as conquistas do sindicato, como o auxílio 

creche/babá e a campanha desde 2002 da campanha “Relações Compartilhadas – Um outro 

mundo é possível”.  

Ainda, “Organização, garra e luta” relatou os avanços da categoria como licença-

maternidade, auxílio-creche/babá, combate ao assédio sexual, à violência contra mulher e à 

discriminação no local de trabalho. A reportagem “Muito ainda para mudar e melhorar” 

abordou a desigualdade salarial entre as bancárias, que compõem as faixas salariais mais 

baixas e encontram impedimentos para promoção. A história do 8 de março como Dia 

Internacional da Mulher está explicada na notícia “As origens do 8 de março”. Por fim, ainda 

 
88 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.957. 

Mais para quem trabalha. Disponível em:<https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011031/textos/4957_baixa.pdf>, acesso em 10/05/2021. 
89 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 5.064. 8 

de março, dia da mulher. Disponível em:< https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011032/textos/5064_baixa.pdf, acesso em 10/05/2021.  
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na edição n.º 5.064, houve o convite para a Marcha Mundial das Mulheres e o convite para 

seminários, debates e eventos culturais realizados no mês de março.   

A Folha Bancária n.º 5.06590, cuja capa fazia referência ao reconhecimento legal das 

centrais sindicais, trouxe fotos dos protestos do Dia Internacional da Mulher, como da 

Marcha Mundial das Mulheres, que reuniu cinco mil pessoas. A partir de dados, tratou da 

ausência da participação das mulheres na política e publicizou o seminário realizado pela 

CUT, além do ato solene promovido na ALESP junto com deputado estadual Cido Sério 

(PT). A presidente da Associação dos Bancários Aposentados do Estado de São Paulo 

(ABAESP) à época, Glória Abdo, foi homenageada e houve relato da reivindicação da 

criação de creche na Nossa Caixa. Essa foi a primeira vez desde 2000 que a mulher idosa e 

a pauta das idosas apareceu na Folha Bancária junto da temática do Dia Internacional das 

Mulheres.  

No ano de 2009, a Folha Bancária n.º 5.18691, referente ao ato do Dia Internacional 

das Mulheres foi capa do jornal do Sindicato, com quatro fotos da mobilização. O tema 

daquele ano foi “Nós não vamos pagar por essa crise”, com a reivindicação de promoção de 

políticas públicas para garantia de emprego e diminuição de desigualdades. Foi informada a 

ação sindical realizada no dia 06 de março do mesmo ano, em diversos bancos, com a 

distribuição de material sobre as principais bandeiras da categoria: licença-maternidade de 

seis meses e estabilidade para o pai. Além disso, a edição trouxe dados estatísticos sobre a 

presença da mulher no poder legislativo e no setor financeiro, com menor ocupação na 

gerência – 33%; e na diretoria – 16%. O trabalho reprodutivo exercido pela mulher foi 

destaque, com menção à dupla jornada, administração da casa e cuidados com os filhos, com 

chamado para a conscientização da situação e existência de preconceito.  

Em 2010, a Folha Bancária n.º 5.299 estampou a matéria de capa “Nunca Desista!” 

com repercussão dos cem anos do Dia Internacional da Mulher, com balanço e planejamento 

do futuro da luta constante contra a discriminação, contando com a negociação coletiva na 

cláusula de igualdade de oportunidades e a ampliação da licença-maternidade. Foram 

trazidos dados da desigualdade, conforme demonstrado no Mapa da Diversidade, com a 

constatação de que as mulheres ganhavam 78,6% dos salários dos homens. Além disso, a 
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mesma edição reportou o ato do Dia Internacional da Mulher com distribuição de folders 

pelo sindicato, e uma caminhada de dez dias de Campinas a São Paulo, por cerca de três mil 

pessoas. Ainda compôs as atividades uma palestra sobre a importância do aleitamento 

materno nos seis primeiros meses. No mesmo mês e ano, a Folha Bancária n.º 5.30092 

noticiou o ato ocorrido no centro histórico de São Paulo, a distribuição de folders em bancos 

públicos e privados, o debate com a deputada federal Luiz Erundina (PSB-SP) na sede do 

sindicato, e a palestra referida na edição anterior. 

Destacam-se a fala do presidente Luiz Cláudio Marcolino, que convocou outras 

categorias para mobilização da ampliação pela licença-maternidade de seis meses, e a 

declaração da secretária-geral do Sindicato à época, Juvandia Moreira, sobre o papel da 

mulher na sociedade, com os espaços de poder ocupados por homens, espelhada na seguinte 

fala presente no jornal:  

 

Ao longo dos séculos os espaços de poder tem sido ocupados por homens. A partir 

dessa constatação, decidimos abraçar essa bandeira e lutar pela mulher no poder. 

Isso significa ocupar cargos de direção em empresas, bancos e nos poderes 

legislativo e executivo, pois entendemos que é por meio do poder que conseguimos 

transformar a sociedade para que seja mais justa e igualitária. Lugar de mulher é 

em todo lugar, inclusive no poder93. 

 

Notamos, portanto, que a reivindicação ultrapassa a formalidade e organização no 

sindicato, com chamado para articulação conjunta de outras categorias, e para que as 

mulheres ocupem espaços políticos, além dos cargos de direção dos bancos e do sindicato. 

A Folha Bancária, durante os dez anos de presidência dos homens analisados, isto é, 

de 2000 a 2010, nos anos de 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, teve 

como capa da Folha Bancária o destaque para o Dia Internacional das Mulheres, o que não 

ocorreu nos anos de 2002 e 2004, embora em todos os anos tenha sido objeto de notícia tanto 

a passeata nas ruas quanto a atuação sindical na pauta de igualdade de oportunidades. Em 

2008, praticamente toda a edição da Folha Bancária foi dedicada a temas relativos às 

reivindicações das mulheres, além de contar com a programação do Dia Internacional das 

Mulheres e o histórico da data.  
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2.5.2 Folha Bancária na Presidência Feminina: 2011 a 2020 

 

Passamos para a análise de uma década da presidência de mulheres, de 2010 a 2020. 

Cumpre relembrar que somente em 2011 houve eleição direta com chapa encabeçada por 

uma mulher, visto que, em 2010, Juvandia Moreira Leite assumiu a presidência em razão do 

afastamento do então presidente para disputa eleitoral como deputado estadual de São Paulo.  

Em 2011, ano da eleição presidencial feminina, três Folhas Bancárias tratam da pauta 

das mulheres no mês de março. A primeira foi de n.º 5.40894, a qual divulgou um debate no 

dia 1º de março sobre a democratização da comunicação no Brasil transmitido ao vivo no 

Momento Bancário em Debate Especial, pelo site e twitcam. No dia 2, foi noticiada a 

Solenidade de Abertura do Mês da Mulher, promovida pela CUT/SP, e o lançamento da 

Marcha das Margaridas, em conjunto com a Marcha Mundial das Mulheres. Em 3 de março, 

foi convocado o Bloco dos Bancários, criado em 2009, o qual utilizou carrinhos de bebês e 

bonecas a fim de chamar atenção à licença-maternidade para todas as trabalhadoras e 

ampliação da licença-paternidade de 5 (cinco) para 30 (trinta) dias. Uma outra ala do bloco 

fazia referência à violência contra a mulher, à homofobia e à discriminação. No ano de 2009, 

as bancárias utilizaram barrigões para debater a licença-maternidade e, no ano seguinte, em 

2010, saíram com bonecas bebês para representar a conquista do direito à ampliação da 

licença-maternidade de seis meses, além de chamar atenção para a valorização da 

amamentação e a estabilidade para os pais. No dia 12 de março, foi convocado o ato 

unificado na Praça Roosevelt e, por fim, no dia 14, uma palestra com a senadora Marta 

Suplicy, filiada ao PT, à época.  

Na Folha Bancária n.º 5.41095, a capa era “Licença-maternidade para todas” com 

menção da conquista na Campanha Nacional de 2009, após mais de duas semanas de greve, 

sendo inserida a previsão na Convenção Coletiva de Trabalho a partir de fevereiro de 2010, 

após nova pressão dos sindicatos para o cumprimento e implementação da medida. A 

ampliação da licença-paternidade de cinco para trinta dias também foi objeto de capa do 
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jornal sindical. Igualmente foi destaque a palestra da senadora Marta Suplicy, em forma de 

convite para participação das bancárias na atividade, tendo sido capa da Folha Bancária n.º 

5.41196. Essa edição tratou de temas como a reduzida presença de mulheres na política, a 

violência contra as mulheres com participação feminina no poder legislativo. 

No ano de 2012, a Folha Bancária n.º 5.523 trouxe na capa a matéria “Para um mundo 

melhor: relações compartilhadas”, a qual discutia a divisão da responsabilidade doméstica, 

a educação dos filhos e das filhas, e colocava um novo modelo de comportamento social, 

com a discussão das mulheres na sociedade e no mundo do trabalho – temas debatidos em 

evento realizado no dia 09 de março daquele ano, com o lançamento da cartilha “Para um 

mundo melhor, relações compartilhadas”.  

Antes daquele evento, no dia 08 de março, foi convocado o ato unificado do Dia 

Internacional da Mulher, em conjunto com movimentos de mulheres, movimentos sociais, e 

entidades organizadas da sociedade civil. À noite, no programa “Momento Bancário em 

Debate”, a presidenta à época, Juvandia Moreira, e a diretora Neiva Ribeiro, debateram esses 

temas transmitido ao vivo pelo site do sindicato.  

Na mesma edição, a conquista da ampliação da licença-maternidade, escolha de mais 

de 90% das bancárias, demonstrou a luta sindical aliada às reais demandas da categoria 

sindical, ao mesmo tempo em que questões como a desigualdade salarial e a dificuldade de 

ascensão das mulheres na carreira após determinado cargo – teto de cristal – foram trazidas 

pela primeira presidenta do sindicato.  

Em 2013, a Folha Bancária n.º 5.63297 tinha na capa a marcha realizada pelo 

Sindicato, CUT e demais centrais sindicais na capital federal e a entrega à presidenta Dilma 

Rousseff da pauta dos trabalhadores com onze reivindicações. A respeito do Dia 

Internacional da Mulher, foi divulgado o seminário “História de Luta por Igualdade na Vida, 

no Mundo do Trabalho, no Movimento Sindical e a Paridade na CUT”, promovido no dia 

08 de março daquele ano, no auditório do Sindicato. Divulgou-se também o ato unificado 

pelo centro de São Paulo no mesmo dia, com a presença de movimentos sociais, sindicais e 

feministas. Os eixos permanentes de luta foram expostos, quais sejam: paridade e 
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participação das mulheres nos espaços de poder; autonomia econômica, social e política; 

direito ao trabalho decente com igualdade de oportunidades para todas as trabalhadoras 

urbanas e rurais; regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre a negociação coletiva no setor público, combate à violência com aplicação 

da Lei Maria da Penha; licença-maternidade de 180 dias para todas as categorias, e não 

somente para as bancárias; liberdade e autonomia sindical.   

A Folha Bancária n.º 5.63498, editada também no mês de março de 2013, apresentou 

o programa “Momento Bancário em Debate”, com o tema “Igualdade de Oportunidades no 

Fortalecimento da Democracia” e menções à secretária de Avaliação de Políticas e 

Autonomia Econômica das Mulheres da Presidência da República, Tatau Godinho, e à 

secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Denise Motta Dau. Ainda, foi 

relembrada a importância das relações compartilhadas e da participação feminina na política. 

Por fim, a capa da edição informou o lançamento do “Programa Mulher, Viver Sem 

violência”, do governo federal, cuja cerimônia foi acompanhada pela primeira presidenta do 

Sindicato, Juvandia Moreira, e foi registrada em uma foto da presidenta da República e do 

Sindicato juntas.  

No ano de 2014, a Folha Bancária n.º 5.74399, estava presente na capa a matéria 

“Bancárias Enfrentam Cargos e Salários Menores”, a qual lembrou a importância do mês de 

março para evidenciar a luta por igualdade de gênero, a partir do dado de que as bancárias 

representadas pelo Sindicato ganhavam 68% da remuneração dos bancários e representavam 

52,3%, mas figuram em apenas 0,3% dos cargos de diretoria, com as mulheres negras com 

presença reduzida na categoria e com piores índice de remuneração. Em tal edição, há a fala 

da presidenta do sindicato à época, Juvandia Moreira, relembrando que “a luta do sindicato, 

e que deve ser de toda a sociedade, é pela conquista de igualdade de oportunidades”. Ao 

final, registraram-se alguns eventos em comemoração do mês da mulher, com diversos 

temas, como homenagem à mulher idosa, debate sobre alimentação sustentável, cine direitos 

humanos, feira de artesãs e economia solidária, show e batalha entre MCs mulheres, e o ato 
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pelo Dia Internacional de Luta das Mulheres, com concentração no vão livre do Masp e 

caminhada até a praça Roosevelt. 

Na edição n.º 5.744100 da Folha Bancária, o ato foi capa do jornal da categoria, com 

fotos da manifestação, a defesa do plebiscito para uma constituinte soberana do sistema 

político, construída com os movimentos sociais e centrais sindicais, inclusive para maior 

presença feminina nas candidaturas ao legislativo. Outro destaque da capa foi o protesto 

contra a discriminação racial e o racismo institucional, a partir da participação do Fórum das 

Mulheres Negras do Estado de São Paulo, e o relevo dado às ações para promoção da 

igualdade das pessoas com deficiência. Por fim, nessa edição, a homenagem às mulheres 

idosas na Alesp teve registro com foto do evento e ênfase na necessidade de pensar políticas 

públicas para as idosas. 

No ano de 2015, não houve matéria de capa sobre a pauta de gênero ou raça no mês 

de março. A edição de n.º 5.848101 da Folha Bancária trouxe um dossiê sobre a terceirização, 

com menção da retomada dos debates da mesa temática de igualdade de oportunidades por 

meio da análise do II Censo da Diversidade. Divulgado em novembro de 2014, ele revelava 

pouca mudança em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres, ascensão aos 

cargos de direção pelas mulheres e inclusão das negras e pessoas com deficiência. Ao nosso 

ver, foi quase sem destaque e chamado específico que se mencionou o ato do Dia 

Internacional da Mulher, realizado no domingo na Avenida Paulista. A Folha Bancária n.º 

5.849102, por sua vez, teve como capa a TVT Digital e deu destaque para a Lei do 

Feminicídio, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, com acompanhamento da 

cerimônia por uma diretora do sindicato, a qual havia demarcado a continuidade da luta 

contra a violência e a necessidade de a lei ser destinada também às mulheres transexuais.  

Em março de 2016, nenhuma capa da Folha Bancária fez referência específica às 

questões de gênero e/ou raça. A Folha Bancária n.º 5.953103 daquele mês trouxe a temática 
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“Mulheres em defesa da democracia”, com a reivindicação de igualdade entre gêneros, 

igualdade nos salários, relações compartilhas, fim da violência, e apresentou reportagem 

crítica sobre a proposta da reforma da previdência de equiparação da idade mínima de 

aposentadoria –  todas essas pautas atreladas à democracia. No marco de um ano da Lei do 

Feminicídio, destacou-se uma fala da diretora Adriana Magalhães sobre o aspecto positivo 

da legislação, além da necessidade em avançar na conscientização política nas escolas e 

locais de trabalho e dos dados da Organização Mundial da Saúde de 2013 sobre a colocação 

do Brasil em 5ª posição no assassinato de mulheres. Por fim, a edição também contou com 

o chamado para o ato no vão livre do Masp, na Avenida Paulista.  

A divulgação da manifestação do Dia Internacional da Mulher, ocorrida em 8 de 

março de 2016, foi relatada na Folha Bancária n.º 5.954104, com foto e com as principais 

reivindicações daquele evento sendo a defesa da democracia, a descriminalização e 

legalização do aborto, a ratificação das Convenções da OIT 189 (melhoria das condições de 

vida de pessoas empregadas no trabalho doméstico), e 156 (igualdade de oportunidades e 

tratamento para trabalhadores e trabalhadoras), além do fim da violência contra a mulher.   

  No ano de 2017, a Folha Bancária n.º 6.053105 teve como matéria de capa “Mulheres 

tomam as ruas contra o fim da aposentadoria”, mostrando o ato unificado realizado no dia 

08 de março com o tema “Aposentadoria fica, Temer sai. Paramos pela vida das mulheres”, 

além das pautas históricas, como fim da violência contra a mulher, igualdade salarial, 

descriminação do aborto, com acréscimo do combate à reforma da previdência. A 

participação conjunta no ato com os movimentos sociais, movimentos feministas e das 

professoras das redes municipal e estadual foi destacada na reportagem, bem como a 

necessidade de união para o enfrentamento da reforma da previdência.  

 
Defender a Democracia também é papel do sindicato. Disponível em:< 
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Em 2018, a Folha Bancária n.º 6.135106 trouxe a matéria de capa “Luta das Mulheres 

no cinema e na vida real”, apresentando um debate sobre os abusos sexuais de produtores e 

diretores de Hollywood. A presidenta do Sindicato, Ivone Silva, afirmou:  

 

A igualdade de oportunidades é uma reivindicação da categoria. Nossa 

mobilização reforça-a como mais um eixo de resistência contra a reforma 

trabalhista e previdenciária que atingirão toda a classe trabalhadora, mas 

fundamentalmente aqueles segmentos que já são marginalizados e relegados aos 

postos de trabalho mais precários e desprotegidos.  

 

A capa do jornal sindical frisou que as reivindicações para a igualdade de 

oportunidades seguiam em conjuntura política bastante desfavorável e que, a partir de dados 

do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o salário das mulheres era 

24% inferior ao dos homens. A mobilização histórica daquele dia 8 de março inseriu-se no 

contexto da Jornada de Luta das Mulheres em Defesa da Democracia e dos Direitos, com 

atividades em diversas cidades até o dia 1º de maio. As bancárias participaram com pautas 

da categoria, além das bandeiras contra a reforma da previdência e em defesa da democracia 

e da soberania nacional. Ainda, foi anunciado o programa Momento Bancário, exibido pelo 

site do sindicato e pelo Facebook, com a programação toda do mês voltada a pautas de 

gênero, como a importância da CCT para as bancárias, licença-maternidade, relações 

compartilhadas e estratégias para o enfretamento do retrocesso imposto pelo governo de 

Michel Temer. 

No ano de 2019 foi produzida uma edição especial do mês da mulher na Folha 

Bancária, a qual não recebeu numeração107. Na primeira página, foi apresentado um histórico 

das conquistas da categoria, como a existência da cláusula referente à igualdade de 

oportunidades desde 2000 com mesa permanente de negociação com os bancos; a realização 

do censo da diversidade; as ampliações da licença-maternidade para 180 dias e de 20 dias 

para a licença-paternidade. A política nacional também foi objeto da capa do jornal sindical, 

com menção ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff como forma de misoginia e aos 

presidentes sucessores prejudiciais ao conjunto da classe trabalhadora, e mais ainda às 

 
106 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 6.135. 

Luta das Mulheres no cinema e na vida real. Disponível em:< 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/luta_das_mulheres_cinema_vida_real_fol

ha_bancaria_6135.pdf , acesso em 10/05/2021. 
107 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária. 8 de março 

Dia Internacional da Mulher. Disponível em:< 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/dia-da-mulher-folhabancaria-

especial.pdf>, acesso 10/05/2021. 

https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/luta_das_mulheres_cinema_vida_real_folha_bancaria_6135.pdf
https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/luta_das_mulheres_cinema_vida_real_folha_bancaria_6135.pdf
https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/dia-da-mulher-folhabancaria-especial.pdf
https://spbancarios.com.br/sites/default/files/folhabancaria/arquivo/dia-da-mulher-folhabancaria-especial.pdf
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mulheres. A mobilização do dia 8 de março na Avenida Paulista levou pautas como contra 

a reforma da previdência, a violência contra a mulher e o feminicídio, pela democracia e 

manutenção dos direitos. Foi central nesse momento a mobilização contra a reforma 

previdenciária do Presidente Jair Messias Bolsonaro. Divulgaram-se também demais 

eventos, como seminário, audiência pública e mesa temática com os bancos sobre igualdade 

de oportunidades. Além disso, dados sobre o feminicídio e do mercado de trabalho foram 

expostos, inclusive com recorte de raça, porque as mulheres brancas ganhavam à época 23%, 

em média, a menos que os bancários, enquanto as mulheres negras, 26% a menos que os 

bancários brancos.  

No último ano em análise, o de 2020, a Folha Bancária n.º 6.227 trouxe como matéria 

de capa “Resistência tem nome de mulher”, tema do Dia Internacional da Mulher, com 

pautas contra a violência contra mulher, em defesa da soberania nacional e com ênfase na 

importância dos bancos públicos, fundamentais para o desenvolvimento do país, por 

melhores condições de trabalho e em defesa da democracia. Foi divulgada a concentração 

das bancárias na Estação Cultural Lélia Abramo para ida ao ato na Avenida Paulista, bem 

como outros atos no mesmo mês, um no dia 14 de março, pelos dois anos do assassinato da 

Marielle Franco, e outro no dia 18, o Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público, 

Estatais, Emprego e Salário, Soberania, Defesa da Amazônia e Agricultura Familiar.  

A fala da presidenta Ivone Silva ressaltou a conquista da categoria bancária da mesa 

permanente de negociação de igualdade de oportunidades, porque, no dia 19 de fevereiro de 

2020, a FENABAN acatou a proposta do Comando Nacional dos Bancários para a criação 

de um canal de atendimento das bancárias vítimas de violência. Por parte do Sindicato, o 

atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica também será realizado dentro de 

um projeto que será melhor abordado em tópico seguinte referente à CCT de 2020/2022. 

Durante a presidência das mulheres, exercidas de 2011 a 2020, e, desde 2010, se 

considerarmos o ano de presidência exercida por uma mulher sem eleição direta, os meses 

de março dos anos de 2015, 2016, não tiveram matéria de capa e destaque à manifestação e 

às pautas de reivindicações relacionadas à igualdade de gênero e raça. 

A Folha Bancária superou as pautas restritas à categoria profissional, trouxe o Dia 

Internacional de Luta das Mulheres, o 8 de março. Ademais, a participação política das 

mulheres no legislativo foi pauta constantemente presente, com os índices de ocupação e as 

atividades realizadas com parlamentares, como Luiza Erundina e Marta Suplicy, e com a ex-

presidenta Dilma Rousseff. As pautas do ato internacional do dia das mulheres retratadas 
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nos meses de março no jornal da categoria ultrapassaram a quadra dos bancários, foram para 

a política nacional, posicionando-se contrariamente às reformas – trabalhista, tributária, da 

previdência –, ao impedimento da primeira presidenta da República, à política misógina 

assumida pelos presidentes sucessores e em apoio à sanção da Lei de Feminicídio.  

 

2.6 Impacto da Atuação nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2000 a 2020  

 

O neoliberalismo impediu a efetivação da promessa de realização dos direitos sociais 

conforme a previsão constitucional de 1988, tendo tido grande contribuição para este cenário 

parte da doutrina trabalhista. Se a década de noventa foi representada pela difusão desse 

modelo, com a retórica do custo do trabalho108, o que se seguiu foi uma série de alterações 

flexibilizadoras e de desregulamentação dos direitos trabalhistas. 

De acordo com o jurista Jorge Luiz Souto Maior, “os anos 2000 se iniciam com a 

tentativa clara de que os valores neoliberais, adotados agora, como uma política de Estado, 

fossem, então, assumidos como um objetivo institucional da Justiça do Trabalho, 

direcionando, inclusive, a atuação dos juízes do trabalho neste sentido”109. 

Já a partir de 2003, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, há um novo 

período. No âmbito legislativo, entretanto, a retração de direitos continua. Em 2008, por sua 

vez, alguns avanços legislativos ocorrem, como o reconhecimento formal das centrais 

sindicais (Lei n.º 11.648/2008), a limitação de seis meses de exigência de experiência prévia 

(Lei n.º 11.644/2008) e os limites ao estágio (Lei n.º 11.788/2008)110.  

 A visão da totalidade das previsões legislativas permite uma melhor percepção dos 

verdadeiros avanços obtidos nas Convenções Coletivas de Trabalho. 

Neste subcapítulo, debruçaremo-nos sobre a análise dos instrumentos coletivos do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região de 2000 a 2020. O marco temporal 

de análise foi delimitado da seguinte forma: os dez primeiros anos com a presidência 

exercida por lideranças sindicais masculinas, enquanto os outros dez por sindicalistas 

femininas.  

 
108 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, 

volume I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.p. 379-380. 
109 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, 

volume I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.p .400. 
110 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, 

volume I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.p.414.  
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A negociação coletiva da categoria bancária é feita nacionalmente desde 1992, 

portanto, entre o comando nacional dos bancários, pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, e a Federação Brasileira de Bancos – 

FEBRABRAN. É considerado um grande avanço e unidade de classe a existência de único 

instrumento coletivo que discipline as relações de trabalho de forma homogênea. 

A composição da mesa de negociação nacional é a seguinte: a categoria econômica, 

a FEBRABRAN, é representada pelos presidentes do Sindicato dos Bancos nos Estados de 

São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, 

Rondônia e Roraima, o Sindicato dos Bancos dos Estados da Bahia e de Sergipe, o Sindicato 

dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (com base territorial no Estado do Espírito Santo), 

o Sindicato dos Bancos de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, o Sindicato 

dos Bancos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Sindicato dos Bancos dos 

Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Bancos 

dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí. 

A categoria profissional, por sua vez, é representada pela CONTRAF, confederação 

coordenadora, com 10 federações participantes – Base; Rio de Janeiro e Espírito Santo, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Centro Norte, Nordeste, Paraná, Santa Catarina, São 

Paulo, Minas Gerais; 24 sindicatos: ABC, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Belo Horizonte, 

Brasília, Campinas, Campo Grande, Ceará, Curitiba, Espírito Santo, Florianópolis, Mato 

Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, São Paulo, 

Osasco e Região, Sergipe e Pernambuco; duas comissões de empresa: Banco do Brasil e 

Caixa; e dois sindicatos autoexcluídos: o de Maranhão e do Rio Grande do Norte.  

Em termos regionais, cabe a cada sindicato dos bancários, firmar Acordos Coletivos 

de Trabalho de modo a disciplinar especificidades de cada banco. O Sindicato de São Paulo, 

durante os 20 anos objeto de análise desta pesquisa, firmou uma Convenção de Trabalho 

Aditiva nos anos de 2000/2001; 2001/2002; 2004/2005; 2005/2006; 2009/2010; 2016/2018, 

mas os temas se limitaram à frequência livre do dirigente sindical, contribuição 

assistencial/taxa negocial, participação em cursos e encontros sindicais. Por essa razão, 

optamos por restringir a análise nas Convenções Coletivas de Trabalho, as quais apontam 

para um diálogo capaz de apresentar material à nossa pergunta de pesquisa.  

As cláusulas escolhidas a serem analisadas nas Convenções Coletivas de Trabalho 

foram as que têm relação direta com as mulheres, impacto em suas vidas, e/ou com o trabalho 

reprodutivo desempenhado por elas, tais como no cuidado de suas filhas e seus filhos, a 
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educação, o acompanhamento de familiar doente no hospital, e as estabilidades no trabalho 

decorrentes da condição de mulher, mãe ou pessoa responsável pelo trabalho reprodutivo.   

Além deste aspecto do trabalho reprodutivo, demos especial atenção à organização 

coletiva das trabalhadoras, quanto à avaliação da cláusula que trata da greve e à condição 

acordada para o seu tratamento – compensação ou não dos dias trabalhados –, e à negociação 

para a inclusão e consideração da situação da mulher bancária, com a propositura de políticas 

institucionais para maior equidade de gênero. 

Dessa forma, investigamos ao longo de 20 anos as seguintes cláusulas: (i) auxílio-

creche; (ii) auxílio-babá; (iii) auxílio educação; (iv) auxílio filhos excepcionais ou 

deficientes físicos; (v) ausências legais relacionadas ao pai com o nascimento do filho (inciso 

II), com a internação hospitalar de esposa, filho, pai ou mãe (inciso IV), e acompanhamento 

do filho no médico (inciso VI); (vi) estabilidades provisórias no emprego decorrente da 

gestação, da condição de ser pai, gestante/abordo; (vii) dias não trabalhados – greve; (viii) 

igualdade de oportunidades; (ix) licença-paternidade; (x) ampliação licença-maternidade; 

(xi) extensão de vantagens – relação homoafetiva; (xii) Protocolo para prevenção de 

conflitos no ambiente de trabalho; (xiii) Programa de Desenvolvimento Organizacional para 

a melhoria contínua das relações de trabalho; (xiv) Mecanismo de Prevenção de conflitos no 

ambiente de trabalho; (xv) repúdio à violência doméstica e familiar contra a mulher; (xvi) 

do comunicado interno sobre a prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher; 

(xvii) canal de apoio; (xviii) medidas de apoio; (xix) outras medidas, a critério do banco; 

(xx) participação do sindicato profissional; (xxi) acompanhamento; (xxii) responsabilidade 

do banco. 

Construímos, assim, uma análise cirúrgica e delimitada das questões que afetam a 

categoria das bancárias, mas que estão diretamente relacionadas ao trabalho reprodutivo da 

trabalhadora e intrinsicamente relacionadas ao gênero. 

Antes de adentrarmos especificamente no período analisado na presente pesquisa, 

qual seja, de 2000 a 2020, apresentaremos uma breve retrospectiva dos anos de 1990 a 2000 

para localizar o surgimento das cláusulas. 

A respeito do auxílio creche, a sindicalista Ana Lúcia de Camargo, em entrevista, 

localizou historicamente a questão da creche como pauta derivada da questão da reprodução 

social, especificamente do cuidado com os filhos e as filhas atribuído às bancárias. Por isso, 

desde o final da década de setenta, a pauta da creche no local de trabalho integrou a 

reinvindicação das bancárias. Vejamos: 
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Para além do sindicato. É porque assim, qual era a pauta das bancárias? Era a 

questão da creche, que a gente já herda dessas mulheres de 79. Era a questão da 

creche, que era creche no local de trabalho, depois se tornou auxílio creche. Com 

o desenrolar dos anos 90 se torna auxílio creche. Mas a creche no local de 

trabalho... Por quê? Para a mulher trabalhar ela tinha que ter a tranquilidade, 

querendo ou não, existia um papel social ali, que era totalmente imposto a essa 

mulher. Como que eu ia deixar o meu filho para ficar no banco, para trabalhar? 

(Ana Lúcia de Camargo). 
 

Nas Convenções Coletivas de Trabalho de 1990/1991 e 1992/1993, havia tanto a 

“Cláusula Décima Terceira – Auxílio Creche” quanto a “Cláusula Décima Quarta – Auxílio-

Babá”: 

 

Cláusula Décima Terceira – Auxílio Creche 

Durante a vigência do presente Acordo, os bancos reembolsarão a todos os seus 

empregados, que trabalhem na base territorial das entidades sindicais acordantes, 

até o valor mensal de 4 (quatro) vezes o “maior valor- referência”, para cada filho, 

as despesas realizadas e comprovadas com o internamento de seus filhos, até a 

idade de 72 (setenta e dois) meses, em creches ou instituições análogas de sua livre 

escolha  

Parágrafo primeiro: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

Banco, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao Banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo Segundo: O “auxílio-creche” não será cumulativo com o “auxílio-

babá”, devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro para cada filho. 

   

Cláusula Décima Quarta – Auxílio-Babá 

Durante a vigência do presente Acordo, os Bancos reembolsarão às suas 

empregadas, bem como a seus empregados solteiros, viúvos, separados 

judicialmente, desquitados ou divorciados, que tenham a guarda dos filhos e 

trabalhem na base territorial das entidades sindicais acordantes, até o valor mensal 

de 4 (quatro) vezes o “maior valor-referência”, para cada filho, até a idade de 72 

meses, as despesas efetuadas com o pagamento [d]a empregada doméstica (babá), 

mediante a entrega de cópia de recibo da empregada doméstica (babá), que tenha 

seu contrato de trabalho registrado em sua CTPS e inscrita no INSS.  

Parágrafo único: As concessões das vantagens contidas nesta cláusula atendem 

ao disposto nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 389 da CLT, da Portaria 

nº 1, baixada pelo Diretor Geral do Departamento Nacional de Segurança e 

Higiene do Trabalho, em 15.1.1969 (DOU de 24.1.1969), bem como da Portaria 

nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 5.9.1986). 

 

Porém, na Convenção Coletiva de Trabalho de 1993/1994, houve a junção dessas 

duas cláusulas, passando a ser denominada “Décima Sexta – Auxílio-Creche/Auxílio-Babá”, 

com a ampliação do prazo da concessão do benefício de 72 para 83 meses. Desde o início da 

década de 90, a bancária era obrigada a optar por qual dos benefícios usufruiria. Antes as 

cláusulas eram separadas, contendo direito similar, qual seja, a possibilidade de ser 

ressarcido o cuidado com a filha ou filho do bancário, seja por meio de instituição conhecida 

como “creche”, responsável por relações educativas de comunicação, socialização e 
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individualização com continuidade dos cuidados prestados pela família das crianças, na 

maioria das vezes pelas mães.  

Na CCT 1990/1991, a referência do pagamento tanto do Auxílio-creche quanto do 

Auxílio-babá foi “até o valor mensal de 4 (quatro) vezes o “maior valor-referência, para cada 

filho”. No entanto, a partir da CCT 1991/1992, passou a ser um valor mensal específico, 

rubrica com referencial limitado, que sofreu atualizações ao longo dos anos, conforme 

passaremos a especificar nos instrumentos coletivos da categoria entre 2000 e 2020. Por sua 

vez, na CCT de 1995/1996, houve a inclusão nessa cláusula do termo “mensalmente” com 

relação à comprovação das despesas relativas ao Auxílio Creche/Auxílio Babá para que 

possa haver reembolso das empregadas – de 1900 a 1995 inexistia essa exigência expressa 

de comprovação.  

 

2.6.1 Anos de 2000 a 2010 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho de 2000/2001 teve vigência de 1º de setembro de 

2000 a 31 de agosto de 2001, conforme previsão contida na “cláusula Quinquagésima Nona 

– Vigência”. A Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio Babá estabelece valor, a 

ser pago mensalmente, mediante a entrega de comprovantes pela bancária ou pelo bancário, 

para custear os valores pagos referentes às despesas com creche ou contratação de babá.  

Importante notar conquista relativa ao trabalho reprodutivo com a filha/o filho 

integrar cláusula da CCT. Além disso, para haver ressarcimento relativo à contratação da 

babá, a empregada e o empregado devem formalizar a relação de emprego, previsão contida 

nos instrumentos coletivos antes mesmo da formalização da Lei Complementar n.º 

150/2015, que passou a obrigar a contratação de doméstica por vínculo de emprego.  

Passamos neste momento a transcrever as cláusulas citadas para melhor visualização 

e compreensão do texto contido na Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio Babá 

Os Bancos reembolsarão aos seus empregados, até o valor mensal de R$ 113,10 

(cento e treze reais e dez centavos), para cada filho, até a idade de 83 (oitenta e 

três) meses, as despesas realizadas e comprovadas, mensalmente, com o 

internamento deste em creches ou instituições análogas de sua livre escolha. 

Reembolsarão, também, nas mesmas condições e valor, as despesas efetuadas com 

o pagamento da empregada doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo 

desta, desde que tenha seu contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho 

e Previdência Social e seja inscrita no INSS. 
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Parágrafo Primeiro: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

Banco o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo Segundo: O “auxílio-creche” não será cumulativo com o “auxílio 

babá”, devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo Terceiro: A concessão da vantagem contida nesta Cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º  da Constituição Federal 

e com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 865, de 14 de setembro de 1995 

(DOU, Seção I, de 15/09/95), e atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do 

Artigo 389 da CLT, da Portaria nº 1, baixada pelo Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, em 15.1.1969 (DOU de 24.1.1969), 

bem como da Portaria nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 5.9.1986), 

com as alterações introduzidas pela Portaria Mtb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 

21.08.97). Os reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos 

pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3048, de 06.05.99, na 

redação dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9º, 

incisos XXIII e XXIV. 

  

Cláusula Décima Sétima – Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos 

Idênticos reembolsos e procedimentos previstos na Cláusula Auxílio-Creche/ 

Auxílio-Babá estendem-se aos empregados ou empregadas que tenham “filhos 

excepcionais” ou “deficientes físicos que exijam cuidados permanentes”, sem 

limite de idade, desde que tal condição seja comprovada por atestado fornecido 

pelo INSS ou instituição por ele autorizada, ou, ainda, por médico pertencente a 

Convênio mantido pelo Banco. 

 

Cláusula Décima Oitava – Auxílio Educação 

Os Bancos pagarão o Salário-Educação diretamente aos seus empregados, de 

qualquer idade, para indenizar, nos limites do art.10, do Decreto 87.043, de 

22.03.82, com a redação dada pelo Decreto nº 88.374, de 07.06.83, pelo Decreto 

nº 91.781, de 15.10.85, e,  ainda, nos termos das Leis nº 9.424/96, de 24.12.96 

(DOU, de 26.12.96) e nº 9.766/98, de 18.12.98 (DOU de 19.12.98) e alterações 

posteriores, as despesas com sua educação de 1º grau e as despesas havidas com 

seus filhos em estabelecimentos pagos, com idade entre 7 e 14 anos, mediante a 

comprovação exigida pelas respectivas normas reguladoras. 

Parágrafo primeiro : A partir do dia 19 de setembro de 1996, data da edição da 

Medida Provisória nº 1518-1 (D.O.U, de 18.10.96, seção I, pág. 21260/61), e 

reedições posteriores, convertidas nas Leis 9.424/96, de 24.12.96 (DOU 26.12.96) 

e nº 9.766/98, de 18.12.98 (DOU de 19.12.98) que alteram a legislação que rege o 

Salário-Educação, os alunos regularmente atendidos, como beneficiários das 

modalidades de ensino fundamental, quer regular, quer supletivo, na forma da 

legislação em vigor, continuam a ter, desde 1º de janeiro de 1997, o benefício 

assegurado, vedados novos ingressos, conforme vier a ser estabelecido pelo Poder 

Executivo.  

Parágrafo Segundo: O Salário-Educação não tem caráter remuneratório na 

relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à 

remuneração percebida pelos empregados no banco (§ 4º do art. 1º do Decreto-Lei 

nº 1422, de 23.10.75).  

Parágrafo Terceiro: O banco que já concede o benefício, quer diretamente, quer 

através de entidade de Previdência Privada, da qual seja patrocinador, ficará 

desobrigado de sua concessão, respeitando-se os critérios mais vantajosos.   

 

Cláusula Vigésima Terceira– Ausências Legais 

Ficam ampliadas as ausências legais previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 

473 da CLT, e acrescidas outras, respeitados os critérios mais vantajosos, nos 

seguintes termos: 

[...] 

III – 5 (cinco) dias consecutivos, ao pai, garantido o mínimo de 3 (três) dias úteis, 

no decorrer da primeira semana de vida do filho; 
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[...] 

V – 1 (um) dia para internação hospitalar, por motivo de doença de esposa, filho, 

pai ou mãe; 

[...] 

VI – 2 (dois) dias por ano, para levar filho ou dependente menor de 14 anos ao 

médico, mediante comprovação, em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo Primeiro: Para efeito desta cláusula sábado não será considerado dia 

útil. 

Parágrafo Segundo: Entendem-se por ascendentes pai, mãe, avós, bisavós, e por 

descentes, filhos e netos, na conformidade da lei civil. 

 

Cláusula Vigésima Quarta – Estabilidades Provisórias de Emprego 

Gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo de justa causa 

para demissão: 

a) Gestante: A gestante, desde a gravidez, até 60 (sessenta) dias após o término da 

licença-maternidade. [...] 

g) pai: O pai, por 60 (sessenta) dias após o nascimento do filho, desde que a 

certidão respectiva tenha sido entregue ao banco no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contados do nascimento; 

h) gestante/aborto: À gestante, por 60 (sessenta) dias, em caso de aborto 

comprovado por atestado médico. [...] 

Parágrafo Segundo 

Na hipótese de a emprega gestante ser dispensada sem o conhecimento, pelo 

banco, de seu estado gravídico, terá ela o prazo de 60 dias, a contar da 

comunicação da dispensa, para requerer o benefício previsto na alínea “a” desta 

Cláusula, sob pena de perda do período estabilitário suplementar ao previsto no 

artigo 10, inciso II, letra “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Cláusula Quinquagésima Primeira – Igualdade de Oportunidades 

O sindicato apresentará resultado de pesquisa sobre o tema, abrindo discussões 

entre as partes. 

 

Na CCT 2000/2001, houve a inserção da “Cláusula Quinquagésima Primeira – 

Igualdade de Oportunidades”, que constitui um marco e uma possibilidade de construir via 

negociação coletiva mesas de negociação para cláusulas futuras. 

A Folha Bancária n.º 4.301111, de julho de 2001, estampou na capa a “Igualdade” e 

retratou a criação da mesa temática permanente “Igualdade de Oportunidades”, como 

símbolo de conquista inédita no Brasil e na América Latina para a classe trabalhadora, 

conforme convencionado na Convenção Coletiva de Trabalho de 2001/2002. Previu-se a 

negociação constante, com reuniões bimestrais, para tratar de temas como a discriminação 

racial, das mulheres, das pessoas com deficiência, orientação sexual e crença religiosa, além 

de temas como a reestruturação do sistema financeiro, e as características, rendimentos, 

tempo de permanência e formas de contratação das trabalhadoras. 

 
111 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.301. 

Igualdade. Disponível em:                     <https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011024/textos/000_51__baixa.pdf>, acesso em 18/05/2021. 

https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011024/textos/000_51__baixa.pdf
https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-27/00000011024/textos/000_51__baixa.pdf
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Foi necessária a elaboração da pesquisa “Os Rostos dos Bancários”, pelo DIEESE, 

com base na Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) e nos dados oficiais do governo 

federal para comprovar a existência de discriminação de gênero e raça. A partir de 

sustentação científica, comprovadas as disparidades existentes no setor bancário, foi possível 

a criação do grupo de negociação, o qual seria a princípio espaço para discussões e não 

implicaria na criação de normas coletivas, conforme relatado pela diretora de políticas 

sociais da CNB-CUT, Neide Fonseca, na edição n.º 4.301 da Folha Bancária.  

A instalação da mesa de negociação permanente tem relação com o longo trabalho 

do Sindicato em extravasar a pauta de reinvindicações negociais para além das cláusulas 

econômicas e entender que a melhoria das condições de trabalho passa por maior igualdade 

e não discriminação. Parte disso, sem dúvida, foi gestado nos debates iniciais do coletivo de 

gênero, criado em 1996, o qual elaborou diversos materiais informativos, pautou pautas 

sociais e superou a limitação de melhoria das condições de trabalho restrito ao trabalho 

produtivo. Em outras palavras, entendemos que o coletivo de gênero foi a semente da mesa 

temática de igualdade de oportunidade.   

Essa Convenção Coletiva de Trabalho teve vigência de um ano, de 1º de setembro de 

2001 a 31 de agosto de 2002, conforme previsão contida na “cláusula Quinquagésima 

Terceira – Vigência”. A “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve 

alteração tão somente no valor, que passou de R$ 113,10 para R$ 119,32. 

A única cláusula com mudança na redação foi a de Igualdade de Oportunidades, cuja 

íntegra passou a ser:  

 
Cláusula Quinquagésima Segunda – Igualdade de Oportunidades:  

As partes ajustam entre si a constituição da Comissão Bipartite que desenvolverá 

campanhas de conscientização e orientação a empregados, gestores e 

empregadores no sentido de prevenir eventuais distorções que levem a atos e 

posturas discriminatórias nos ambientes de trabalho e na sociedade de forma geral.

  

 

Por sua vez todas as outras cláusulas permaneceram com idêntica redação. 

A próxima Convenção Coletiva de Trabalho teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2002 a 31 de agosto de 2003, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Terceira – Vigência”. A “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração tão somente no valor, que passou de R$ 119,32 para R$ 127,67. Todas 

as outras cláusulas analisadas tiveram as suas previsões mantidas. 
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A Convenção Coletiva de Trabalho seguinte teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2003 a 31 de agosto de 2004, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Terceira – Vigência”. A “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração tão somente no valor, que passou de R$ 127,67 para R$ 143,76. A 

“Cláusula Vigésima Terceira – Ausências Legais”, por sua vez, foi alterada no inciso “VI – 

2 (dois) dias por ano, para levar filho ou dependente menor de 14 anos ao médico, mediante 

comprovação, em até 48 (quarenta e oito) horas, após”. A palavra “após” foi acrescentada, 

deixando de forma clara o prazo de comprovação. Nas demais cláusulas não houve qualquer 

alteração.  

Na Convenção Coletiva de Trabalho seguinte, com vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2004 a 31 de agosto de 2005, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Quarta – Vigência”, a “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração tão somente no valor, que passou de R$ 143,76 para R$ 155,98. Foi 

acrescentada também uma cláusula relativa aos dias não trabalhados por conta da greve112, 

o que constituiu inovação: 

 

Cláusula Quadragésima Sexta – Compensação dos dias não trabalhados 

(Greve)  

Os dias não trabalhados no período 15.09.2004 a 27.10.2004, por motivo de 

paralisação, serão compensados com a prestação de jornada suplementar de 

trabalho, no período compreendido entre a data da assinatura desta convenção e 

31.01.2005, até o equivalente ao total das faltas e, consequentemente, não será 

considerada como jornada extraordinária nos termos da lei.  Após a data de 

31.01.2005, os dias não compensados serão abonados. 

Parágrafo único: Os bancos que efetuaram descontos em razão das ausências ao 

trabalho, no período referido no caput desta cláusula, deverão ressarcir os 

empregados dos valores respectivos. 

 

As demais cláusulas da CCT permaneceram com idêntica redação. 

No período subsequente, a CCT 2005/2006 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2005 a 31 de agosto de 2006, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Quarta – Vigência”. A “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração apenas no valor, que passou de R$ 155,98 para R$ 165,34. Ademais, 

 
112 Por escapar ao objeto desta pesquisa deixamos de analisar as importantes paralisações das bancárias, 

presentes de forma expressiva ao longo das últimas décadas. Sobre este tema Cf. SANCHES, Ana Tércia, 

SILVA, Thamires Cristina da. Negociação Coletiva e Greves da Categoria Bancária no Brasil (1992-2017) in 

RODRIGUES, Iram Jácome. Trabalho e ação coletiva no Brasil: contradições, impasses, perspectivas (1978-

2018). São Paulo: Annablume, 2019.p.265-286. 
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no parágrafo terceiro, foi suprimida a seguinte expressão “e com a Portaria do Ministério do 

Trabalho nº 865, de 14 de setembro de 1995 (DOU, Seção I, de 15/09/95)”. 

Novamente, foi dado tratamento ao movimento grevista das bancárias, tal como na 

CCT 2004/2005, tendo como diferença a liberdade de cada banco determinar o regime 

compensatório: 

 

Cláusula Quadragésima Sexta – Compensação dos dias não trabalhados 

(Greve) 

Os dias não trabalhados no período 28.09.2005 a 13.10.2005, por motivo de 

paralisação serão compensados, a critério de cada banco, com a prestação de 

jornada suplementar de trabalho, no período compreendido entre a data da 

assinatura desta convenção (17.10.2005) e 31.01.2005, e, de consequência, não 

será considerada como jornada extraordinária nos termos da lei. 

Parágrafo único: Para os efeitos do caput desta cláusula serão considerados “dias 

não trabalhados por motivo de paralisação” aquele em que não se deu a prestação 

de serviços, pelo empregado, durante a jornada diária integral contratada. 

 

A CCT 2006/2007 teve vigência de um ano, de 1º de setembro de 2006 a 31 de agosto 

de 2007, conforme previsão contida na “cláusula Quinquagésima Quarta – Vigência”. Nessa 

Convenção, a “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração tão 

somente no valor, que passou de R$ 165,34 para R$ 171,13. 

 

Cláusula Quadragésima Sexta – Compensação dos dias não trabalhados 

(Greve) 

Os dias não trabalhados no período 26.09.2006 a 13.10.2006, por motivo de 

paralisação serão compensados, a critério de cada banco, com a prestação de 

jornada suplementar de trabalho, no período compreendido entre a data da 

assinatura desta convenção (18.10.2006) e 31.12.2006, e, de consequência, não 

será considerada como jornada extraordinária nos termos da lei. 

Parágrafo único: Para os efeitos do caput desta cláusula serão considerados “dias 

não trabalhados por motivo de paralisação” aqueles em que não se deu a prestação 

de serviços, pelo empregado, durante a jornada diária integral contratada. 

 

A “Cláusula Vigésima Terceira” passou a ter a seguinte redação:  “V – 1 (um) dia 

para internação hospitalar, por motivo de doença de cônjuge , filho, pai ou mãe”, ou seja, 

passou da previsão “esposo” para “cônjuge”, denominação que abarca tanto homens quanto 

mulheres, portanto, mais abrangente e inclusiva, o que consideramos um importante avanço 

na forma que impacta no conteúdo. As demais cláusulas não foram alteradas na CCT 

2006/2007, tendo permanecido na sua integralidade. 

Quanto à Convenção Coletiva de Trabalho 2007/2008, ela teve vigência de um ano, 

de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Quinta – Vigência”. Novamente, a “Cláusula Décima Sexta – Auxílio 



 

111 

 

 

Creche/Auxílio Babá” teve alteração tão somente no valor, que passou de R$ 171,13 para 

R$ 181,40.  

Houve, por sua vez, a supressão da “Cláusula Décima Oitava – Auxílio Educação”, 

a qual estava prevista ao menos desde a década de 90, marco temporal de nossa investigação. 

Simbolizou, portanto, uma perda para a categoria profissional que tinha garantido esse 

pagamento para os filhos na idade escolar até os 14 anos. Com essa supressão, houve 

mudança no número das cláusulas com a manutenção do conteúdo, passando às seguintes 

numerações respectivas:  Cláusula Vigésima Terceira – Ausências Legais; Cláusula 

Vigésima Quarta – Estabilidades Provisórias de Emprego.  

Nessa CCT, a cláusula sobre o movimento grevista apresentou avanço, sem o 

desconto dos dias parados: “Cláusula Vigésima Quarta – Estabilidades Provisórias de 

Emprego: Os dias não trabalhados no período 24.9.2007 a 1º.10.2007 não serão descontados 

e nem compensados”. 

À Cláusula Quinquagésima Segunda – Igualdade de Oportunidades foi acrescentada 

a palavra “manutenção”: 

 

Cláusula Quinquagésima Segunda – Igualdade de Oportunidades 

As partes ajustam entre si a manutenção da Comissão Bipartite que desenvolverá 

campanhas de conscientização e orientação a empregados, gestores e 

empregadores no sentido de prevenir eventuais distorções que levem a atos e 

posturas discriminatórias nos ambientes de trabalho e na sociedade de forma geral. 

 

Todas as outras previsões convencionais mantiveram-se as mesmas.  

Na CCT 2008/2009, com vigência de um ano, de 1º de setembro de 2008 a 31 de 

agosto de 2009, conforme previsão contida na “cláusula Quinquagésima Quarta – Vigência”, 

a “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração apenas no valor, 

que passou de R$ 181,40 para R$ 196,18.  

A cláusula que dispõe do período grevista também foi alterada: 

 

Cláusula Quadragésima Sexta – Dias não trabalhados (Greve) 

Os dias não trabalhados de 30.09.2008 a 22.10.2008 por motivo de paralisação 

não serão descontados e serão compensados, à critério de cada banco, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho no período compreendido entre a 

data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho até 15.12.2008, e por 

consequência, não será considerada como jornada extraordinária, nos termos da 

lei. 

Parágrafo único: Para os efeitos do “caput” desta cláusula, não serão 

considerados os dias em que houve trabalho parcial pelo empregado durante a 

jornada diária contratada. 
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Todas as outras cláusulas em análise permaneceram com a mesma redação. 

A Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2009 a 31 de agosto de 2010, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Sétima – Vigência”. A “Cláusula Décima Sexta – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração tão somente no valor, que passou de R$ 196,18 para R$ 207,95. 

Houve a inclusão de cláusula que ampliou a licença-maternidade: 

 

Cláusula Vigésima Quarta – Ampliação da Licença-maternidade 

A duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do art.7º da CF poderá 

ser prorrogada por 60 dias, desde que haja adesão expressa do banco empregador 

ao Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 11.770, de 09.09.2008, e 

também solicitação escrita da empregada até o final do primeiro mês após o parto.  

Parágrafo Primeiro: A prorrogação da licença-maternidade terá início no dia 

imediatamente posterior ao término da fruição da licença que trata o inciso XVIII 

do caput do art.7º da CF.  

Parágrafo Segundo: A  empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 

de adoção de criança fará jus à prorrogação referida no caput, desde que a requeira 

no prazo de 30 dias após a respectiva adoção ou sentença judicial.  

Parágrafo Terceiro: A concessão dessa ampliação fica condicionada à plena 

vigência do incentivo fiscal, em favor do empregador, de que tratam os artigos 5º 

e 7º da Lei nº 11.770, de 09.09.2008. 

Parágrafo Quarto: As empregadas que na data da assinatura desta Convenção 

estejam em gozo de licença-maternidade, terão até 30 (trinta) dias contados a partir 

desta data, para manifestar a opção referida no caput.  

 

Outra cláusula alterada foi a que trata da igualde de oportunidades: 

 

Cláusula Quadragésima Terceira – Igualdade de Oportunidades 

As partes ajustam entre si a manutenção da Comissão Bipartite que desenvolverá 

propostas de orientação a empregados, gestores e empregadores no sentido de 

prevenir eventuais distorções que levem a atos e posturas discriminatórias nos 

ambientes de trabalho e na sociedade de forma geral. 

Parágrafo único: O Programa FEBRABAN de Valorização da Diversidade no 

Setor Bancário e o Programa FEBRABAN de Capacitação Profissional e Inclusão 

Social de Pessoas com Deficiência no Setor Bancário servirão de premissa para 

orientação dos bancos na implementação de suas ações, de acordo com as 

diretrizes e planos de ação definidos ou que vierem a ser definidos no Programa. 

 

Houve a inclusão de cláusula para garantir expressamente aos casais gays e lésbicas 

os mesmos direitos dos casais heterossexuais: 

 

Cláusula Quadragésima Quarta – Extensão de Vantagens – Relação 

Homoafetiva 

As vantagens desta Convenção Coletiva de Trabalho aplicáveis aos cônjuges dos 

empregados abrangem os casos em que a união decorra de relação homoafetiva 

estável, devidamente comprovada. 

Parágrafo único: o reconhecimento da relação homoafetiva estável dar-se-á com 

o atendimento a iguais requisitos observados pela Previdência Social, consoante 
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disciplinam o art. 52, §4º da Instrução Normativa INSS/DC nº 20/07 de 11.10.2007 

e a Instrução Normativa INSS/DC n° 25 de 07.06.2000 (DOU de 08.06.2000), e 

alterações posteriores. 

 

Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito à união 

civil estável homoafetiva, evento celebrado como uma das maiores conquistas do 

movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) no país. No entanto, 

antes dessa decisão importante, a Convenção Coletiva de Trabalho já assegurava o direito 

da extensão de vantagens aos casais homoafetivos113.  

Como a sindicalista Juvandia Moreira Leite explicou em entrevista, todas as 

cláusulas das convenções coletivas de trabalho foram estendidas às relações homoafetivas, 

o que pode ser considerado vanguarda para a época em que tal direito foi assegurado, em 

2009. Vejamos: 

 
A da igualdade a mesma coisa, assim, a gente nessa mesa alcançou em várias 

questões, por exemplo a extensão do plano de saúde para os casais homoafetivos, 

é… não é só do plano de saúde, na verdade são de todas as cláusulas da convenção. 

O plano de saúde era o que tinha mais relevância ali, porque é… nessa época o 

Supremo não tinha decidido que isso estendia, então que os direitos dos casais. 

Essa época a gente foi pioneira na nossa negociação, quando a gente negociou as 

pessoas ainda tinham que entrar com ação. Aí a gente negociou, colocou na 

convenção e resolveu um problema, da adoção, né, eles podem adotar, têm a 

licença, a licença, o período da licença, que você escolhe se você,  se os dois são 

bancários, né. Por exemplo, são duas mulheres, dois homens, então um vai pegar 

os 6 meses, e o outro vai pegar os 20 dias, a gente estendeu a licença maternidade 

também, nós entendemos é… fizemos um acordo também da licença maternidade 

de 6 meses, e é… fizemos os bancos aderir a essa licença. (Juvandia Moreira 

Leite). 

 

A respeito do movimento grevista, esta cláusula teve maior e mais detalhado 

tratamento quanto os dias não trabalhados que deveriam ser compensados: 

 

Cláusula Quinquagésima – Dias não trabalhados (Greve)  

Os dias não trabalhados entre 17 de setembro de 2009 e 8 de outubro de 2009, por 

motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho no período compreendido entre a 

data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho até 15 de dezembro de 

2009, inclusive, e, por consequência, não será considerada como jornada 

extraordinária, nos termos da lei. 

Parágrafo Primeiro: Para os efeitos do caput desta cláusula, não serão 

considerados os dias em que houve trabalho parcial, pelo empregado, durante a 

jornada diária contratada. 

 
113 A respeito desse tema, conferir CASTANHO, William Glauber Teodoro. Nem sempre foi assim: uma 

contribuição marxista ao reconhecimento da união homoafetiva no STF e à autorização do casamento lésbico 

no STJ. 2013. Dissertação (Mestrado em Diretos Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2013. Disponível em:<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-24122013-

233719/pt-br.php>, acesso em 22/05/2021. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-24122013-233719/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-24122013-233719/pt-br.php
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Parágrafo Segundo: A compensação será limitada a duas horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, excetuados os feriados. 

Parágrafo Terceiro: As horas extraordinárias realizadas anteriormente à 

assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho não poderão compensar os dias 

trabalhados. 

 

2.6.2 Anos de 2011 a 2020  

 

A respeito do cenário legislativo trabalhista entre 2010 e 2020, é importante lembrar 

de junho de 2013, do impeachment da presidenta Dilma Roussefff em 2016 e da 

contrarreforma trabalhista de 2017 – a defensiva por parte dos movimentos sociais dificultou 

ainda mais a efetivação dos direitos trabalhistas.  

Com efeito, segundo o jurista Jorge Luiz Souto Maior, a história do direito do 

trabalho foi formulada por intensa luta, “mas apesar do esforço empreendido para construção 

dos direitos, no momento seguinte, os trabalhadores se deparam com a dificuldade, quase 

intransponível, de vê-los aplicados”114. Dessa forma, é a partir desse contexto histórico que 

devemos analisar as convenções coletivas desse período. 

A Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011, conforme previsão contida na “cláusula 

Quinquagésima Nona – Vigência”. A “Cláusula Décima Sétima – Auxílio Creche/Auxílio 

Babá” teve alteração não somente do valor, que passou de R$ 207,95 para R$ 261,33, mas 

diminuiu o tempo de concessão de 83 para 71 meses, ou seja, uma redução de 12 meses. 

Ademais, foi incluído o fator tempo, cuja data do nascimento para percepção do benefício 

ficou vinculada às filhas e aos filhos nascidos a partir de 1º de setembro de 2010.   

Os parágrafos primeiro e segundo dessa cláusula foram mantidos na íntegra, 

enquanto o terceiro teve suprimido o trecho “Portaria nº 1, baixada pelo Diretor Geral do 

Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, em 15.1.1969 (DOU de 

24.1.1969)”. Além disso, foi acrescido o parágrafo quarto, assegurando o direito adquirido 

das bancárias e dos bancários que tiveram filha e/ou filho e foram admitidos até 31 de agosto 

de 2010, com a concessão de auxílio pelo prazo anteriormente previsto, qual seja, de 83 

meses. Parece-nos que esse trecho foi introduzido com o intuito de possibilitar a transição 

da antiga previsão temporal para a nova. O valor é menor do que o previsto no caput, com 

 
114 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, volume 

I: parte II. São Paulo: LTr, 2017. p. 698.  
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redução de R$ 37,78, o que significou mais uma perda para a classe das bancárias e dos 

bancários.  

Com o intuito de exemplificar melhor, transcrevemos a íntegra da referida cláusula 

contida na CCT 2010/2011: 

 

Cláusula Décima Sétima – Auxílio Creche/ Auxílio Babá 

Os bancos reembolsarão aos seus empregados, até o valor mensal de R$ 261,33 

(duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), para cada filho nascido a 

partir de 01 de setembro de 2010, até a idade de 71 (setenta e um) meses, as 

despesas realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento deste em 

creches ou instituições análogas de sua livre escolha. Reembolsarão, também, nas 

mesmas condições e valor, as despesas efetuadas com o pagamento da empregada 

doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo desta, desde que tenha seu 

contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e seja 

inscrita no INSS.   

Parágrafo Primeiro: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

banco, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo Segundo: O “auxílio-creche” não será cumulativo com o “auxílio 

babá”, devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo Terceiro: A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal 

e atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria nº 

3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 05.09.1986), com as alterações 

introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 21.08.97). Os 

reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 

Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3048, de 06.05.99, na redação 

dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9ª, incisos 

XXIII e XXIV. 

Parágrafo Quarto: Excepcionalmente, para o empregado admitido até 31 de 

agosto de 2010, o valor mensal desse auxílio será de R$ 223,55 (duzentos e vinte 

e três reais e cinquenta e cinco centavos), para cada filho nascido até 31 de agosto 

de 2010, até que se complete a idade de 83 (oitenta e três) meses, mantidos os 

critérios estabelecidos no caput e parágrafos da cláusula 17ª da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2009-2010. 

 

A “Cláusula Décima Oitava – Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos” 

da CCT 2010-2011 manteve idêntico conteúdo da CCT 2009-2010, mas a redação foi 

alterada para considerar as novas previsões da Cláusula Décima Sétima – Auxílio 

Creche/Auxílio Babá, as quais fizemos referência. A redação passou a ser a seguinte: 

 

Cláusula Décima Oitava – Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos 

Idênticos reembolsos e procedimentos previstos no caput e parágrafos 1º, 2º e 3º 

da Cláusula 17ª - Auxílio-Creche/Auxílio-Babá estendem-se aos empregados ou 

empregadas que tenham “filhos excepcionais” ou “deficientes físicos que exijam 

cuidados permanentes”, sem limite de idade, desde que tal condição seja 

comprovada por atestado fornecido pelo INSS ou instituição por ele autorizada, 

ou, ainda, por médico pertencente a Convênio mantido pelo banco. 
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As previsões contidas na “Cláusula Vigésima Terceira – Ausências Legais” da CCT 

de 2009-2010 foram mantidas no instrumento coletivo de 2010-2011, por isso optamos por 

não transcrever a cláusula. Por sua vez, a “Cláusula Vigésima Quarta – Ampliação da 

Licença-Maternidade”, incluída pela primeira vez na CCT 2009-2010 foi mantida, com 

exceção do parágrafo quarto, o qual tratava especificamente das bancárias que estavam à 

época em gozo da licença-maternidade, situação fática que não se repetiria tendo em vista o 

tempo transcorrido e a necessidade da previsão justamente para o período de transição para 

possibilitar que a ampliação da licença-maternidade fosse usufruída desde a sua previsão. 

A “Cláusula Vigésima Quinta – Estabilidades Provisórias de Emprego” e a “Cláusula 

Quadragésima Quarta – Igualdade de Oportunidades” mantiveram integralmente as 

previsões da CCT anterior. A “Cláusula Quadragésima Quinta – Extensão de Vantagens – 

Relação Homoafetiva” teve o parágrafo único alterado, passando a prever instrumento 

legislativo do ano de 2010, e, portanto, que “o reconhecimento da relação homoafetiva 

estável dar-se-á com o atendimento a iguais requisitos observados pela Previdência Social, 

consoante disciplinam o art.45 da Instrução Normativa INSS/PRES. nº 45, 06.08.2010 (DOU 

DE 11.08.2010)”.  

Quanto à “Cláusula Quinquagésima Segunda – Dias Não Trabalhados (Greve), houve 

alteração somente no que diz respeito aos dias não trabalhados e ao prazo máximo de 

compensação, ou seja, o caput da referida cláusula foi modificado para prever o seguinte: 

 

Os dias não trabalhados entre 17 de setembro de 2009 e 8 de outubro de 2009, por 

motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho no período compreendido entre a 

data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho até 15 de dezembro de 

2010, inclusive, e, por consequência, não será considerada como jornada 

extraordinária, nos termos da lei. 

 

Por sua vez, foram mantidos intactos os respectivos parágrafos da referida cláusula.  

A análise comparativa entre as cláusulas do instrumento coletivo do ano anterior e o 

de 2010-2011 demonstra alteração substancial na “Cláusula Décima Sétima – Auxílio 

Creche/ Auxílio Babá”. Houve redução do número de meses abrangidos, que passou de 83 

para 71, o que significou uma perda de direito em comparação com as convenções coletivas 

anteriores e a cláusula histórica, visto que tal previsão estava contida pelo menos desde a 

CCT de 2000, ano de início de nossa análise.  

A Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, conforme previsão contida na “Cláusula 61ª – 
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Vigência”. Nessa CCT, a “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração do 

valor, que passou de R$ 261,33 para R$ 284,85, bem como acrescentou a expressão “na 

vigência do contrato de trabalho”. Vejamos a redação na íntegra: 

 

Cláusula 17ª – Auxílio Creche/ Auxílio Babá 

Os bancos reembolsarão aos seus empregados, na vigência do contrato de trabalho, 

até o valor mensal de R$ 284,85 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), para cada filho, até a idade de 71 (setenta e um) meses, as despesas 

realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento deste em creches ou 

instituições análogas de sua livre escolha. Reembolsarão, também, nas mesmas 

condições e valor, as despesas efetuadas com o pagamento da empregada 

doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo desta, desde que tenha seu 

contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e seja 

inscrita no INSS.   

Parágrafo Primeiro: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

banco, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo Segundo: O “auxílio-creche” não será cumulativo com o “auxílio 

babá”, devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo Terceiro: A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, 

e, atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria 

nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 05.09.1986), com as alterações 

introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 21.08.97). Os 

reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 

Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3.048, de 06.05.99, na redação 

dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9ª, incisos 

XXIII e XXIV. 

Parágrafo Quarto: Excepcionalmente, para o empregado admitido até 31 de 

agosto de 2010, o valor mensal desse auxílio será de R$ 243,67 (duzentos e 

quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), para cada filho nascido até 31 de 

agosto de 2010, até que este complete a idade de 83 (oitenta e três) meses, 

mantidos os critérios estabelecidos no caput e parágrafos da cláusula 17ª da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010. 

 

Novamente a cláusula de transição das bancárias e bancários que estavam abrangidos 

pelos 83 meses previstos até a CCT de 2009/2010 foi mantido, com segurança da transição, 

apesar de o valor ser menor que o contido no caput em R$ 41,18.  

A “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos” foi mantida 

na íntegra, com acréscimo da exclusão expressa da aplicação do parágrafo 4º da “Cláusula 

17ª - Auxílio Creche/Auxílio Babá”, o que deixou apenas mais em evidência a 

inaplicabilidade do fator temporal, visto que sempre foi previsto esse auxílio aos filhos sem 

qualquer limite de idade.  

As previsões contidas na “Cláusula 23ª – Ausências Legais”, “Cláusula 24ª – 

Ampliação da Licença-Maternidade”, “Cláusula 25ª – Estabilidades Provisórias de 

Emprego” e “Cláusula 47ª – Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” foram 
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mantidas no instrumento coletivo de 2011/2012, razão pela qual optamos por não transcrever 

as cláusulas.  

A “Cláusula 46ª – Igualdade de Oportunidades” da CCT de 2010/2011 teve o 

parágrafo segundo acrescido, com a seguinte previsão: “A Comissão Bipartite de Igualdade 

de Oportunidades realizará reuniões trimestrais para acompanhamento do Programa de 

Valorização da Diversidade”, ou seja, um acompanhamento mais próximo da previsão 

contida no parágrafo primeiro a fim de aferir sua implementação e impactos. 

Quanto à “Cláusula 55ª – Dias Não Trabalhados (Greve)”, houve alteração somente 

no que diz respeito aos dias não trabalhados e ao prazo máximo de compensação. O caput 

da referida cláusula foi modificado para prever que: 

 

Os dias não trabalhados entre 27 de setembro de 2011 e 17 de outubro de 2011, 

por motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho no período compreendido entre a 

data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho até 15 de dezembro de 

2011, inclusive, e, por consequência, não será considerada como jornada 

extraordinária, nos termos da lei. 

 

Por sua vez, foram mantidos intactos os respectivos parágrafos da referida cláusula.  

Concluímos, portanto, que não houve alteração substancial entre a CCT de 

2010/2011 com a CCT 2011/2012. 

A Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, por sua vez, teve vigência de um ano, 

de 1º de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, conforme previsão contida na “Cláusula 

64ª – Vigência”. A “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração do valor, 

que passou de R$ 284,85 para R$ 306,21, e para o empregado admitido até 31 de agosto de 

2010 cujo filho tenha nascido até esta mesma data, o valor do auxílio passou de R$ 243,67 

para R$ 261,95, conforme previsão contida no parágrafo quarto, que teve alteração somente 

no valor previsto.  

A “Cláusula 18º - Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos”, “Cláusula 

23ª – Ausências Legais”, Cláusula 24ª – Ampliação da Licença-maternidade”, “Cláusula 25ª 

– Estabilidades Provisórias de Emprego” e “Cláusula 48ª - Extensão de Vantagens – Relação 

Homoafetiva” da CCT 2012/2013 mantiveram idêntica redação da CCT anterior, de 

2011/2012. 

A “Cláusula 47ª – Igualdade de Oportunidades” teve acrescida o parágrafo terceiro, 

sendo que o parágrafo segundo, acrescido na CCT de 2011/2012, novamente sofreu alteração 
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na CCT de 2012/2013, demonstrando preocupação da categoria e constante aprimoramento 

com a redação da cláusula, que passou a ficar da seguinte forma: 

 

Cláusula 47ª – Igualdade de Oportunidades 

As partes ajustam entre si a manutenção da Comissão Bipartite que desenvolverá 

propostas de orientação a empregados, gestores e empregadores no sentido de 

prevenir eventuais distorções que levem a atos e posturas discriminatórias nos 

ambientes de trabalho e na sociedade de forma geral. 

Parágrafo Primeiro: O Programa FEBRABAN de Valorização da Diversidade 

no Setor Bancário e o Programa FEBRABAN de Capacitação Profissional e 

Inclusão Social de Pessoas com Deficiência no Setor Bancário servirão de 

premissa para orientação dos bancos na implementação de suas ações, de acordo 

com as diretrizes e planos de ação definidos ou que vierem a ser definidos no 

Programa. 

Parágrafo Segundo: A Comissão Bipartite de Igualdade de Oportunidades 

realizará reuniões trimestrais para acompanhamento do Programa de Valorização 

da Diversidade. 

Parágrafo Terceiro: À semelhança do Censo da Diversidade realizado no setor 

bancário durante o ano de 2008, a FENABAN, com a comissão a que se refere o 

“caput” desta cláusula, planejará um novo levantamento do perfil dos bancários 

ao longo do ano de 2013, de forma a efetivá-lo em 2014. 

 

Quanto à “Cláusula 56ª – Dias Não Trabalhados (Greve)”, houve alteração somente 

no que diz respeito aos dias não trabalhados e ao prazo máximo de compensação, ou seja, o 

caput da referida cláusula foi modificado para prever que: 

 

Os dias não trabalhados entre 18 de setembro de 2012 e 8 de outubro de 2012, por 

motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho no período compreendido entre a 

data da assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho até 15 de dezembro de 

2012, inclusive, e, por consequência, não será considerada como jornada 

extraordinária, nos termos da lei. 

 

Por sua vez, foram mantidos intactos os respectivos parágrafos da referida cláusula.  

Concluímos que a única alteração no conteúdo entre a CCT de 2010/2011 e a CCT 

2011/2012, e que trouxe impacto para a categoria, foi a inserção do parágrafo terceiro na 

“Cláusula 47ª – Igualdade de Oportunidades”, que previu novo levantamento do perfil da 

categoria dos bancários no ano de 2014.  

A subsequente Convenção Coletiva de Trabalho teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2013 a 31 de agosto de 2014, conforme previsão contida na “Cláusula 67ª – 

Vigência”. A “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração do valor, que 

passou de R$ 306,21 para R$ 330,71, e para o empregado admitido até 31 de agosto de 2010 

cujo filho tenha nascido até esta mesma data, o valor do auxílio passou de R$ 261,95 para 
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R$ 282,91, conforme previsão contida no parágrafo quarto, que teve alteração somente no 

valor previsto, sendo mantido o benefício até a idade de 83 meses. 

A “Cláusula 18º - Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos”; “Cláusula 

23ª – Ausências Legais”, “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade”115, “Cláusula 

26ª – Estabilidades Provisórias de Emprego”, “Cláusula 48ª – Igualdade de Oportunidades” 

e “Cláusula 49ª - Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” da CCT 2013/2014 

mantiveram idêntica redação da CCT anterior de 2012/2013. 

Quanto à “Cláusula 57ª – Dias Não Trabalhados (Greve)”, houve alteração no caput 

da referida cláusula, bem como no parágrafo segundo, passando a limitar a compensação a 

uma hora diária ao invés de duas, como previsto na CCT anterior. Vejamos: 

 

Cláusula 57ª - Dias não trabalhados (Greve) 

Os dias não trabalhados entre 19 de setembro de 2013 e 14 de outubro de 2013, 

por motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho, limitada 1 (uma) hora diária, no 

período compreendido entre a data da assinatura desta Convenção Coletiva de 

Trabalho até 15 de dezembro de 2013, e, por consequência, não será considerada 

como jornada extraordinária, nos termos da lei. 

[...] 

Parágrafo Segundo: A compensação será limitada a uma hora diária, de segunda 

a sexta-feira, excetuados os feriados. 

 

Concluímos que não houve alteração no conteúdo da CCT, apenas uma mudança do 

valor somente na cláusula que diz respeito ao auxílio-creche/auxílio-babá e previsão da 

compensação de 1 hora diária relativa aos dias não trabalhados (greve). 

Já a Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, conforme previsão contida na “Cláusula 68ª – 

Vigência”.  

A “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração do valor, passando 

de R$ 330,71 para R$ 358,82, e, para a empregada e o empregado admitida(o) até 31 de 

agosto de 2010 cujo filho tenha nascido até esta mesma data, o valor do auxílio passou de 

R$ 282,91 para R$ 306,96, conforme previsão contida no parágrafo quarto, que teve 

alteração somente no valor previsto, sendo mantida o benefício até a idade de 83 meses e os 

critérios estabelecidos na “Cláusula 17ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010”.   

 
115 Na CCT 2013/2014, houve a criação da “Cláusula 24ª – Folga Assiduidade”, que prevê uma folga 

remunerada à empregada e ao empregado que não tiver nenhuma folga injustificada. 
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A “Cláusula 18ª - Auxílio Filhos Excepcionais ou Deficientes Físicos” passou a ser 

nomeada como “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos com Deficiência”, tendo sido mantida na 

íntegra conteúdo. Por outro lado, a “Cláusula 23ª – Ausências Legais”, “Cláusula 25ª – 

Ampliação da Licença-maternidade”, da CCT 2014/2015 manteve idêntica redação da CCT 

anterior, de 2013/2014. 

A “Cláusula 26ª – Estabilidades Provisórias de Emprego” sofreu alteração no 

parágrafo segundo. Desde o surgimento dessa cláusula, na CCT de 2009-2010, o Parágrafo 

Segundo previa: 

 

Parágrafo Segundo: Na hipótese de a empregada gestante ser dispensada sem o 

conhecimento, pelo banco, de seu estado gravídico, terá ela o prazo de 60 dias, a 

contar da comunicação da dispensa, para requerer o benefício previsto na alínea 

“a” desta cláusula, sob pena de perda do período estabilitário suplementar ao 

previsto no artigo 10, inciso II, letra “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 

A partir da CCT 2014/2015, passou a ter a seguinte redação: 

 

Parágrafo Segundo: Comprovado e comunicado, por escrito, estado de gravidez 

da empregada, no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, inclusive o 

proporcional, impõe-se a garantia prevista no art.10, inciso II, letra “b”, do Ato de 

Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei nº 12.812, de 16 de março de 

2013. 

 

Notamos a melhoria da previsão contida no parágrafo segundo, que incluiu o curso 

do aviso-prévio, como previsto na legislação de 2013.  

A “Cláusula 48ª – Igualdade de Oportunidades” suprimiu o parágrafo terceiro, 

inserido em 2012/2013, que tratava do levantamento do perfil dos bancários ao longo do ano 

de 2013 para efetivação do Censo de 2014, e que tinha sido inserida na CCT 2012/2013, mas 

deixou de haver razão para ser mantida após a realização do levantamento dos dados e 

características da categoria dos bancários. 

Por sua vez, a “Cláusula 49ª - Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva”, que 

até então tinha parágrafo único, alterado na CCT 2010/2011 para incorporar mudança 

legislativa, passou a conter dois parágrafos e ter a seguinte redação: 

 

Cláusula 49ª – Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva 

As vantagens desta Convenção Coletiva de Trabalho aplicáveis aos cônjuges dos 

empregados abrangem os casos em que a união decorra de relação homoafetiva 

estável, devidamente comprovada. 
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Parágrafo Primeiro: O reconhecimento da relação homoafetiva estável dar-se-à 

com o atendimento a iguais requisitos observados pela Previdência Social, 

consoante disciplinam o art. 45 da Instrução Normativa INSS/PRES. nº 45, 

06.08.2010 (DOU DE 11.08.2010). 

Parágrafo Segundo: Na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, 

os bancos divulgarão, internamente, as vantagens de que trata o caput desta 

cláusula e determinarão que a opção do(a) empregado(a) será feita diretamente à 

área de Recursos Humanos. 

 

A inserção do parágrafo segundo cuidou de propiciar maior conhecimento da 

extensão e igualdade de vantagens para os casais cuja união “decorra de relação homoafetiva 

estável” a toda categoria, pois prevê a divulgação das vantagens da cláusula. Ao mesmo 

tempo, assegura a privacidade necessária das relações privadas das trabalhadoras, uma vez 

que a comunicação é feita diretamente à área de Recursos Humanos, que deve zelar pelas 

informações de suas empregadas.  

Quanto à “Cláusula 57ª – Dias Não Trabalhados (Greve)”, houve alteração no caput 

da referida cláusula, passando a limitar a compensação do período grevista em dias 

específicos, de acordo com a jornada de trabalho – de 6 ou 8 horas:   

 

Cláusula 57ª - Dias não trabalhados (Greve) 

Os dias não trabalhados entre 30 de setembro de 2014 e 06 de outubro de 2014, 

por motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho, limitada 1 (uma) hora diária, da 

seguinte forma: 

Para os empregados que no período de paralisação cumpriam jornada de 6 (seis) 

horas, a compensação dar-se-à de 15/10 a 31/10/2014.  

Para os empregados que no período de paralisação cumpriam jornada de 8 (oito) 

horas, a compensação dar-se-à de 15/10 a 07/11/2014.  

Parágrafo Primeiro: A jornada compensatória a que refere o caput não será 

considerada jornada extraordinária nos termos da lei. 

Parágrafo Segundo: Para efeitos do caput desta cláusula, não serão considerados 

os dias em que houve trabalho parcial, pelo empregado, durante a jornada diária 

contratada.   

Parágrafo Terceiro: A compensação será limitada a 1 (uma) hora diária, de 

segunda a sexta-feira, excetuados os feriados.  

 

A Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016 teve vigência de um ano, de 1º de 

setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, conforme previsão contida na “Cláusula 68ª – 

Vigência”.  

A “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” teve alteração do valor, que passou 

de R$ 358,82 para R$ 394,70 para cada filho, e, para a empregada e o empregado admitida(o) 

até 31 de agosto de 2010 cujo filho tenha nascido até esta mesma data, o valor do auxílio 

passou de R$ 306,96 para R$ 377,66, conforme previsão contida no parágrafo quarto, que 

teve alteração somente no valor previsto, sendo mantido o benefício até a idade de 83 meses 
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e os critérios estabelecidos na “Cláusula 17ª da Convenção Coletiva de Trabalho 

2009/2010”.   

A “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos com Deficiência”, “Cláusula 23ª – Ausências 

Legais”; “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade”, “Cláusula 26ª – Estabilidades 

Provisórias de Emprego”, “Cláusula 48ª – Igualdade de Oportunidade”, Cláusula 49ª – 

Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” da CCT 2015/2016 mantiveram idêntica 

redação da CCT anterior, de 2014/2015. 

Já na “Cláusula 57ª - Dias não trabalhados (Greve)” houve alteração das datas 

específicas para compensação: 

 

Cláusula 57ª - Dias não trabalhados (Greve) 

Os dias não trabalhados entre 06 de outubro de 2015 e 26 de outubro de 2015, por 

motivo de paralisação, não serão descontados e serão compensados, com a 

prestação de jornada suplementar de trabalho, limitada 1 (uma) hora diária, no 

período compreendido entre a data da assinatura desta Convenção Coletiva de 

Trabalho até 15 de dezembro de 2015, e, por consequência, não será considerada 

como jornada extraordinária, nos termos da lei.  

Parágrafo Primeiro: Para efeitos do caput desta cláusula, não serão considerados 

os dias em que houve trabalho parcial, pelo empregado, durante a jornada diária 

contratada.   

Parágrafo Segundo: A compensação será limitada a 1 (uma) hora diária, de 

segunda a sexta-feira, excetuados os feriados. 

Parágrafo Terceiro: As horas extraordinárias realizadas anteriormente à 

assinatura desta Convenção Coletiva de Trabalho não poderão compensar os dias 

não trabalhados. 

 

Concluímos, portanto, que não houve alteração substantiva no conteúdo da CCT 

2015/2016, com manutenção de todas as previsões da CCT anterior.  

Quanto à Convenção Coletiva de Trabalho de 2016/2018, ela teve vigência de dois 

anos, de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018, conforme previsão contida na 

“Cláusula 71ª – Vigência”, prazo superior, precisamente o dobro, das CCTs desde o ano de 

1990. Essa inovação chama atenção para a vinculação das partes por prazo que não havia 

sido previsto antes, pelo menos se considerado como marco temporal os anos noventa.  

Com relação à “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá”, a mudança foi tanto 

no valor previsto no caput e para a empregada admitida até 31 de agosto de 2010 cujo filho 

ou filha tenha nascido até a mesma data, como na inserção de data limite para a previsão 

contida no parágrafo quarto, com imposição de limitação do benefício de 83 meses até a data 

de 31 de agosto de 2017. Houve também a adição do parágrafo quinto, que passou a prever 

reajuste do valor pelo índice do INPC/IBGE além do aumento real. Desse modo, a cláusula 

passou a conter a seguinte previsão: 
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Cláusula 17ª – Auxílio Creche/ Auxílio Babá 

Os bancos reembolsarão aos seus empregados, na vigência do contrato de trabalho, 

até o valor mensal de R$ 434,17 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete 

centavos), para cada filho, até a idade de 71 (setenta e um) meses, as despesas 

realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento deste em creches ou 

instituições análogas de sua livre escolha. Reembolsarão, também, nas mesmas 

condições e valor, as despesas efetuadas com o pagamento da empregada 

doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo desta, desde que tenha seu 

contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e seja 

inscrita no INSS.   

Parágrafo Primeiro: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

banco, o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo Segundo: O “auxílio-creche” não será cumulativo com o “auxílio 

babá”, devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo Terceiro: A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, 

e, atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria 

nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 05.09.1986), com as alterações 

introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 21.08.97). Os 

reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 

Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3.048, de 06.05.99, na redação 

dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9ª, incisos 

XXIII e XXIV e alterações posteriores.  

Parágrafo Quarto: Excepcionalmente, para o empregado admitido até 31 de 

agosto de 2010, o valor mensal desse auxílio será de R$ 371,43 (trezentos e setenta 

e um reais e quarenta e três centavos) para cada filho nascido até 31 de agosto de 

2010, até que este complete a idade de 83 (oitenta e três) meses, mantidos os 

critérios estabelecidos no caput e parágrafos da cláusula 17ª da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2009/2010. Este parágrafo vigorará até 31.08.2017.  

Parágrafo Quinto: Em 1º.09.2017 o valor previsto no caput desta cláusula será 

reajustado pelo INPC/IBGE acumulado de setembro de 2016 a agosto de 2017 

acrescido de aumento real de 1% (um por cento).  

 

A “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos com Deficiência”, “Cláusula 23ª – Ausências 

Legais”; “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade”, “Cláusula 27ª – Estabilidades 

Provisórias de Emprego”, “Cláusula 49ª – Igualdade de Oportunidade”, Cláusula 50ª – 

Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” da CCT 2016/2018 mantiveram idêntica 

redação da CCT anterior, de 2015/2016. 

Foi instituída, na “Cláusula 26ª – Ampliação da Licença-paternidade”, localizada 

logo após a “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade”, o seguinte: 

 

Cláusula 26 – Ampliação da Licença-paternidade 

A duração da licença-paternidade prevista no §1º do art. 10 do Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias poderá ser prorrogada por 15 (quinze) dias, desde que 

haja adesão expressa do banco empregador ao Programa Empresa cidadã, 

instituído pela Lei nº 11.770, de 09.09.2008, alterada pela Lei 13.257/2016 e, 

desde que o empregado a requeira, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias após o 

parto, bem como comprove a participação em programa ou atividade de orientação 

sobre paternidade responsável.  
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Parágrafo Primeiro: A prorrogação da licença-paternidade terá início no dia 

imediatamente posterior ao término da fruição da licença que trato o § 1º do art. 

10 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo Segundo: O empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 

de adoção de criança fará jus à prorrogação referida no caput, desde que a requeira 

no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva adoção ou sentença judicial.  

Parágrafo Terceiro: A concessão dessa ampliação fica condicionada à plena 

vigência do incentivo fiscal, em favor do empregador, de que tratam os artigos 5º 

e 7º da Lei nº 11.770, de 09.09.2008, alterada pela Lei 13.257/2016.  

Parágrafo Quarto: Para efeitos dessa cláusula, serão reconhecidos os cursos de 

paternidade responsável oferecidos pelos sindicatos da categoria, desde que não 

haja óbice legal.  

 

A categoria logrou êxito em convencionar a licença-paternidade, não prevista no 

ordenamento jurídico. Essa conquista significou não só um avanço nos direitos assegurados 

às bancárias, mas também a tomada de consciência do compartilhamento das tarefas 

domésticas – trabalho reprodutivo , como o cuidado com os filhos.  

O curso de paternidade responsável, oferecido regularmente pelo sindicato e a 

Faculdade 28 de Agosto, é requisito para usufruir da licença-paternidade ampliada de 20 

dias. Estruturada em quatro módulos, a carga horária é de 8 horas e há emissão de 

certificado116: 

 

(i) Paternidade e os desafios para a família 

– Acolhida dos participantes e apresentação geral do curso; 

– Abordagem psicológica sobre o momento na vida do pai; 

– Desafios para a família com a chegada de um novo membro; 

– Depressão pós-parto e seus efeitos; 

– Respeito à condição biológica e psicológica da mulher. 

 

(ii) Educação para a autonomia, igualdade e singularidade 

– O que é Educação – conceitos antigos e novos; 

– Educação no mundo do consumo e das mídias; 

– Função paterna na educação da criança. 

 

(iii) Cuidados práticos com o recém-nascido 

– banho; 

– troca de fraldas; 

– amamentação e pós-mamada; 

– manobras de desengasgo; 

– como carregar; 

– como colocar para dormir; 

– outras orientações. 

 

(iv) Relações contemporâneas e o redimensionamento do papel dos pais 

– Reflexão coletiva sobre a paternidade responsável e as relações compartilhadas 

 

 
116 Disponível em:< https://loja.spbancarios.com.br/produto/paternidade-responsavel/>, acesso em 

21/04/2021.  

https://loja.spbancarios.com.br/produto/paternidade-responsavel/
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As sindicalistas entrevistadas detalharam o curso da paternidade responsável, que 

tinha foco no cuidado com os filhos dentro da perspectiva das relações compartilhadas, o 

que seria, na prática, a divisão das tarefas reprodutivas. De acordo com Juvandia Moreira 

Leite e Neiva Ribeiro dos Santos:  

 

Tem o curso da paternidade responsável, porque a gente estendeu a licença para 

os 20 dias, o curso é… é feito também por vários sindicatos que fazem o curso. O 

sindicato de São Paulo, por exemplo, faz o curso da paternidade responsável, 

forma os homens né. E tem uma experiência interessante, tem bancários que se 

formaram no curso eles têm que levar a esposa um dia lá no curso, né, é bem 

interessante, porque a gente forma também para as relações compartilhadas, para 

a essa, para a igualdade nas relações, para as relações compartilhadas, pra, pra, 

enfim, é bem interessante, porque às vezes você se depara inclusive com bancário 

que é evangélico, né, e ele fala "poxa eu", é… mas tem depoimentos muito bonitos 

desse curso, né. De, de, de a pessoa, do cara falar assim: olha eu entrei com uma 

visão, tô saindo com outra. Bem interessante. E isso foi possível graças a nossa 

negociação, né, que incluímos a exigência do curso, da paternidade responsável. 

A gente falou: oh não quero que ele fique em casa só. Quer que ele fique em casa 

e saiba qual que é a função dele, né. Não é ficar sendo mais um que vai dar trabalho 

para a mulher, que além de cuidar da criança vai ter que cuidar do cara, né, fazer 

comida para a ele e tudo mais. É para a ele ficar em casa sendo pai mesmo. E 

mostrar o lado bom de ser pai né, de ser, de tá, de ser presente, enfim, isso faz 

parte também do curso. (Juvandia Moreira Leite). 

 

[...] um monte de assuntos que é importante o pai saber, e você vai aprender 

inclusive como dar banho no nenê, trocar fralda, cuidar do umbigo, passar pomada. 

E isso a mãe também pode vir aprender, porque ela também não sabe. Porque não 

é porque ela é mulher que ela sabe. Porque eu fui ter o meu filho, fez 28 anos, eu 

não sei mais, preciso aprender de novo. Então as aulas são para os pais, no dia que 

vim, que tem um enfermeiro lá com um bonequinho a fazer isso, a mãe pode vir, 

se ela quiser, para a ela aprender também. Então a gente faz sempre na perspectiva 

de gênero, das relações de gênero. (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

A licença parental compartilhada, possibilitando a escolha da distribuição do tempo 

de licença a critério das pessoas, é a reivindicação da categoria, conforme relata a sindicalista 

Anatiana Alves:  

  

A gente achou um espaço ao oferecer esse curso onde a gente pudesse além de 

oferecer o curso, pelas questões que são de praxe aí né, como cuidar de um bebê 

como trocar uma fralda coisas do tipo, mas também um espaço para gente poder 

incluir um debate junto ali, sabe? Das relações compartilhadas, colocar a disputa 

ideológica né colocar também uma questão ideológica, ali junto né, então é uma 

oportunidade que a gente oferece. Porque, na verdade a nossa reivindicação é de 

uma licença parental, não é de uma licença maternidade né, e que a gente não 

conseguiu alcançar. A licença parental, é primeiro que quando você coloca a 

licença maternidade você distorce né, você coloca, aparece que no imaginário das 

pessoas que a licença é para a mãe, mas a licença é para você cuidar do bebê né. 

Quem já teve filho sabe que ninguém que fica de licença maternidade tem tempo 

para si, né. Tem tempo para tudo menos para cuidar de si mesma né e a licença 

parental, ela garante que qual dos responsáveis por o bebê quiser ficar de licença 

pode optar, né, se o pai quiser ficar de licença, ele poderia ficar, os seis meses, se 

a mãe achar que... ou eles poderiam inclusive fazer um revezamento entre si, a 
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licença se for de 6 meses o pai pode ficar 3 e a mãe 3, entendeu? Porque esta 

reivindicação da licença parental, ela garante o seguinte que os bancos deixem de 

contratar mulheres como fazem, porque tem muitas alegação, “olha, mas você é 

mulher você vai engravidar, aí você vai ficar de licença 6 meses vai dar um 

desfalque aqui na minha agência”, porque isso não acontece com os homens e se 

a, a licença parental ela existisse é... esse discurso não existiria também né, as 

mulheres não deixariam de ser contratadas porque elas vão engravidar e ficar de 

licença,  óbvio só as mulheres vão continuar engravidando, mas a licença pode ser 

tanto do homem quanto da mulher. Mas a gente não conseguiu ainda, garantir que 

seja essa licença parental, porque pelos motivos né, que a gente tem na sociedade 

onde as pessoas acham “não! mas quem vai amamentar o bebê? Mas os homens 

não sabem fazer isso, mas o cara vai ficar de licença, não vai cuidar do filho vai 

ficar no bar bebendo. Essas coisas todas, né. É bem aí então assim. (Anatiana 

Alves). 

 

Esta ideia encontrou resistência inclusive dentro da central sindical, a CUT. A 

proposta não passou sem a insurgência de algumas mulheres, as quais viram com 

desconfiança a licença parental por entender que a figura paterna seria incompetente no 

desempenho dos cuidados com o recém nascido. Tal situação foi destacada pela sindicalista 

Neiva Ribeiro em entrevista:  

 
É, a gente primeiro discutiu isso lá no sindicato, no coletivo. Porque nem tudo que 

a gente formula é aprovado nem nos nossos congressos. Primeiro a gente discute 

isso dentro da CUT, foi muito complexo. Porque dentro da CUT a gente levou 

para central para discutir e as mulheres falavam assim, você está louca que eu vou 

deixar meu filho 6 meses com meu marido. Ele vai matar o menino. Vai para o bar 

e vai esquecer a criança lá, morta, vai deixar dentro do carro. Então a gente falava, 

não mas, se a gente quer mudar a sociedade, se a gente quer se livrar dos cuidados, 

a gente tem que ensinar os homens a cuidar. A gente não vem com um chip que 

dizia como cuidar, nós aprendemos também. As nossas filhas, elas não sabem 

cuidar, elas vão aprender. Então todo mundo tem que aprender cuidar. Se a gente 

aprende, eles também aprendem. Se a gente quer que eles sejam, se a gente for 

apegada aos filhos, achar que eles são só nossos, então como que a gente vai querer 

que o homem também tenha responsabilidade? Então foi um babado, uma 

confusão. Porque a gente queria ser, a gente queria ser emancipada, mas na hora 

em que a gente foi discutir essas questões foi uma confusão. As mais feministas 

falavam, ai meu Deus, eu não vou deixar meu marido cuidando do meu filho. Eu 

não vou deixar dar banho. Eu não vou deixar dar mamá. Ah ele vai, eu não vou 

deixar sozinho com ele. Ah, foi muito complexo. Só que nós conseguimos passar 

essa proposta, dentro dos congressos, né.Passou lá na nossa pauta. Porque tem uma 

diferença da pauta e da convenção, né? Da minuta e da convenção. Então está lá 

na nossa minuta de reivindicações, mas ela nunca foi cláusula. A gente usa um 

verbo que não existe, que é “clausular”. Nunca foi clausulada. (Neiva Ribeiro dos 

Santos). 

 

Pela “Cláusula 57ª – Programa de Desenvolvimento organizacional para a melhoria 

contínua das relações de trabalho”, foi instituído o seguinte: “Os bancos que, por meio e 

Termo de Entendimento, aderirem ao Programa de Desenvolvimento Organizacional para a 

melhoria das Relações de Trabalho, realizarão, até maio de 2017, reunião de 
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acompanhamento das iniciativas até então realizadas, em conjunto com a FENABAN e a 

CONTRAF”. 

Foi instituída, ademais, uma cláusula de adesão voluntária dos bancos e sindicatos 

por meio de acordo aditivo: 

 

Cláusula 58ª – Protocolo para Prevenção de Conflitos no Ambiente de 

Trabalho (Adesão Voluntária) 

Fica instituído, por adesão voluntária, Protocolo para Prevenção de Conflitos no 

Ambiente de Trabalho, que observará os seguintes princípios: 

Valorização de todos os empregados, promovendo o respeito à diversidade, à 

cooperação e ao trabalho em equipe; 

Conscientização dos empregados sobre a necessidade de construção de um 

ambiente de trabalho saudável; e  

Promoção de valores éticos, morais e legais; e 

Comprometimento dos bancos para que o monitoramento de resultados ocorra 

com equilíbrio, respeito e de forma positiva para prevenir conflitos nas relações 

de trabalho. 

Parágrafo Primeiro: O objetivo do Protocolo para Prevenção de Conflitos no 

Ambiente de Trabalho, por Adesão Voluntária, é promover a prática de ações e 

comportamentos adequados dos empregados dos bancos aderentes, que possam 

prevenir conflitos indesejáveis no ambiente de trabalho. 

Parágrafo Segundo: A adesão ao Protocolo para Prevenção de Conflitos no 

Ambiente de Trabalho é voluntária e será formalizada por parte dos bancos e 

sindicatos profissionais aderentes, por meio de ACORDO ADITIVO. 

 

Essa Cláusula é voltada ao comportamento das bancárias a fim de prevenir conflitos 

no ambiente de trabalho e pressão sobre a empregada. Não há qualquer menção, todavia, ao 

papel do empregador em propiciar um ambiente de trabalho saudável, ainda que esse seja 

um protocolo facultativo e a intenção pareça melhoria das condições de trabalho, bem como 

a valorização de todos os empregados.  

A “Cláusula 60ª - Dias não trabalhados (Greve)” deixou de prever a compensação 

dos dias paralisados devido o movimento grevista, o que simboliza uma vitória: 

 

Cláusula 60ª - Dias Não Trabalhados (Greve) 

Os dias não trabalhados entre 06 de setembro e 06 de outubro de 2016, por motivo 

de paralisação, não serão descontados ou compensados. 

 

Aí está presente a grande vitória, posto que  não exigiu a compensação dos dias 

também.  

Já a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 teve vigência de dois anos, de 1º de 

setembro de 2018 a 31 de agosto de 2020, conforme previsão contida na “Cláusula 60ª – 

Vigência”, prazo superior aos instrumentos coletivos anteriores, mas idêntico à CCT anterior 

cuja duração foi de 2016 a 2018. Nela, a “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” 
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previu em seu caput o reajuste, conforme vem sendo alterado anualmente ou, no caso da 

última CCT e desta em análise, a cada dois anos, e que passou de R$ 434,17 para R$ 468,42. 

A previsão do benefício para as empregadas admitidas até 31 de agosto de 2010 cujas 

filhas e filhos tenham nascido até esta mesma data deixou de existir, conforme previsto na 

CCT anterior, que limitava o benefício de 83 meses até 31 de agosto de 2017, sendo excluída 

essa previsão. Por outro lado, passou a ser exigido prazo para o pedido de restituição do 

valor pago pela bancária, em até 30 dias, conforme o parágrafo primeiro. Ainda, a previsão 

de atualização monetária, contida no parágrafo quinto tal como na CCT anterior, foi 

importante tendo em vista a vigência de dois anos do instrumento coletivo. Assim, a cláusula 

passou a ser prevista da seguinte forma:  

 

Cláusula 17ª – Auxílio Creche/ Auxílio Babá 

Os bancos reembolsarão aos seus empregados, na vigência do contrato de trabalho, 

até o valor mensal de R$ 468,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e 

dois centavos), para cada filho, até a idade de 71 (setenta e um) meses, as despesas 

realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento deste em creches ou 

instituições análogas de sua livre escolha. Reembolsarão, também, nas mesmas 

condições e valor, as despesas efetuadas com o pagamento da empregada 

doméstica/babá, mediante a entrega de cópia do recibo desta, desde que tenha seu 

contrato de trabalho registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e seja 

inscrita no INSS.   

Parágrafo primeiro: O pedido de reembolso deverá ser feito pelo empregado, 

após o efetivo pagamento, mediante apresentação do respectivo comprovante, no 

prazo de 30 (trinta) dias, salvo se disposto de forma mais benéfica na política de 

cada banco.  

Parágrafo segundo: Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

banco o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício. 

Parágrafo terceiro: O auxílio-creche não será cumulativo com o auxílio babá, 

devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo quarto: A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, 

e, atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria 

nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 05.09.1986), com as alterações 

introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 21.08.97). Os 

reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 

Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3.048, de 06.05.99, na redação 

dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9ª, incisos 

XXIII e XXIV e alterações posteriores.  

Parágrafo quinto: O valor com o reajuste previsto no caput desta cláusula será 

corrigido em 1º.09.2017, pelo INPC/IBGE acumulado do período de 12 (doze) 

meses – setembro a agosto – que anteceder essa data, acrescido do aumento real 

de 1% (um por cento).  

 

A “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos com Deficiência” manteve o mesmo conteúdo, mas 

deixou de mencionar a exceção do parágrafo quarto, tendo em vista que tal previsão deixara 
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de existir, como mencionamos na cláusula anterior sobre as empregadas admitidas até 31 de 

agosto de 2010, com o nascimento da(o) filho(a) limitado ao mesmo período.   

  Na “Cláusula 23ª – Ausências Legais”, retirou-se do inciso VI o prazo de 48 horas 

para apresentação da comprovação dos dias retirados para acompanhar filho ou dependente 

menor de 14 (catorze) anos ao médico. Incluiu-se, todavia, o parágrafo terceiro para tratar 

do prazo de apresentação do comprovante das justificativas das ausências, no primeiro dia 

útil após a emissão. Vejamos: 

 

Parágrafo terceiro: Os atestados médicos e odontológicos, bem como os 

documentos de comprovação das justificativas das ausências previstas nesta 

cláusula deverão ser entregues pelo empregado, ao banco, até o primeiro dia útil 

após a sua emissão.  

 

A “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade” sofreu alteração porque 

passou a constar “o empregado” ao invés de “a empregada”, tal como vinha sendo utilizado 

desde a instituição desse direito, no parágrafo segundo, que trata da adoção do guarda 

judicial de criança. Acreditamos que tal uso faça sentido para abranger também os homens 

adotantes, mas poderiam ter sido adotadas ambas as designas – masculino e feminino – 

visando ao uso de uma linguagem inclusiva.   

Ademais, foi acrescido o parágrafo quarto na cláusula em análise, que disciplinou o 

gozo de férias após o término da licença maternidade, da seguinte forma: 

 

Parágrafo quarto: Na ocorrência de gozo de férias imediatamente após o término 

da licença maternidade, independentemente da adesão do banco empregador ao 

Programa Empresa Cidadã, o exame médico de retorno ao trabalho poderá ser 

realizado após o gozo das férias. 

  

A “Cláusula 26ª – Ampliação da Licença-paternidade” instituída na CCT anterior, de 

2016/2018, foi repetida integralmente no instrumento de 2018/2020. Já a “Cláusula 27ª – 

Estabilidades Provisórias de Emprego” teve alteração no parágrafo segundo para constar o 

artigo 487, II da CLT, combinado com o disposto na Lei nº 12.506/2011, de modo que a 

redação passou a ser: 

 

Parágrafo segundo – Comprovado e comunicado, por escrito, o estado de 

gravidez da empregada, no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, 

inclusive o proporcional, no limite do prazo previsto no art. 487, II, da CLT, 

combinado com o disposto na Lei nº 12.506/2011, impõe-se a garantia prevista no 

art. 10, inciso II, letra “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 

na Lei nº 12.812, de 16 de março de 2013. 
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A “Cláusula 47ª – Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” foi alterada no 

parágrafo primeiro para passar a prever uma versão atualizada na instrução normativa do 

INSS, do ano de 2015 e não mais de 2010. Vejamos: 

 

Parágrafo primeiro – O reconhecimento da relação homoafetiva estável dar-se-

á com o atendimento a iguais requisitos observados pela Previdência Social, 

consoante disciplinam o art. 134 da Instrução Normativa INSS/PRES. nº 77, 

21.01.2015 (D.O.U de 22.01.2015) e legislação posterior. 

 

Por sua vez, as Cláusulas 57ª e 58ª sofreram alterações para ampliar suas previsões e 

passaram a ser, respectivamente, as Cláusulas 52ª e 53ª, abaixo transcritas: 

 

Cláusula 52ª – Programa de Desenvolvimento Organizacional para a 

Melhoria contínua das elações de trabalho – Adesão voluntária  

Os bancos que aderirem ao Programa de Desenvolvimento Organizacional para a 

Melhoria contínua das Relações de Trabalho, por meio de Termo de 

Entendimento, cujo conteúdo segue abaixo, realizarão, até maio de 2019, reunião 

de acompanhamento das iniciativas até então realizadas, em conjunto com a 

FENABAN e a CONTRAF. 

Parágrafo único – O Termo de Entendimento para adesão à presente cláusula a 

ser firmado voluntariamente pelos bancos, terá o seguinte teor: 

Termo de entendimento – Programa de Desenvolvimento Organizacional para a 

melhoria contínua das relações de trabalho  

Em consonância com o objetivo de aperfeiçoamento contínuo das práticas de 

gestão, e respeitando as características da cultura e dos valores organizacionais 

particulares, o Banco signatário deste instrumento, em seus Programas de 

Desenvolvimento Geracional aplicáveis aos empregados que atuam na gestão de 

pessoas, dará ênfase a conteúdos que contribuam para a melhoria das relações de 

trabalho. 

Parágrafo primeiro – O conteúdo desses programas será orientado para o 

aprimoramento dos aspectos de liderança com base em pilares relacionados à 

Comunicação, à Saúde e ao Ambiente de Trabalho, por meio da sensibilização e 

engajamento dos gestores, contemplando toda a estrutura funcional. 

Parágrafo segundo – O programa de que trata o presente instrumento será 

acompanhado pela respectiva Comissão de Empregados – COE.  

Parágrafo terceiro – O presente TERMO DE ENTENDIMENTO – 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PARA A 

MELHORIA CONTÍNUA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO vigerá 

exclusivamente até o termo final da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho.  

 

Cláusula 53ª – Mecanismo de Prevenção de conflitos no ambiente de trabalho 

– Adesão voluntária 

A adoção dos mecanismos de prevenção de conflitos no ambiente de trabalho se 

dará pelos bancos que, voluntariamente, firmarem com as entidades sindicais 

representativas da categoria profissional instrumento de Acordo Coletivo de 

Trabalho para Adesão à presente cláusula.  

Parágrafo único – O instrumento de Acordo Coletivo de Trabalho para adesão à 

presente cláusula a ser firmado voluntariamente pelos bancos, terá o seguinte teor: 

Cláusula primeira – Do objeto   

O presente instrumento coletivo de trabalho normatiza os termos e condições 

previstos na cláusula de MECANISMOS DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS 
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NO AMBIENTE DE TRABALHO, da Convenção Coletiva de Trabalho, 

celebrada entre as entidades sindicais profissionais e as entidades dos 

empregadores, representativas do segmento bancário.   

Cláusula segunda – Princípios que regem o presente acordo coletivo de 

trabalho aditivo  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho Aditivo adota os seguintes princípios, 

visando à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho:  

Valorização de todos os empregados, promovendo o respeito à diversidade, à 

cooperação e ao trabalho em equipe;  

Conscientização dos empregados sobre a necessidade de construção de um 

ambiente de trabalho saudável; e   

Promoção de valores éticos e legais; 

Comprometimento dos bancos para que o monitoramento de resultados ocorra 

com equilíbrio, respeito e de forma positiva para prevenir conflitos nas relações 

de trabalho. 

Parágrafo Primeiro: O objetivo do presente Acordo Coletivo de Trabalho 

Aditivo voltado à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho é promover a 

prática de ações e comportamentos adequados dos empregados dos bancos 

aderentes, que possam prevenir conflitos indesejáveis no ambiente de trabalho.   

Parágrafo Segundo: As partes acordantes estabelecem o cumprimento das 

seguintes condições visando prevenir os conflitos no ambiente de trabalho: 

Declaração explícita de condenação a qualquer ato de assédio; 

Disponibilização, pelos bancos aderentes, de canal específico para 

encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento, pelos seus empregados; 

Avaliação semestral do programa, através de reuniões entre a representação 

sindical dos bancários e a representação dos bancos, com apresentação, pela 

FENABAN, de dados estatísticos setoriais, devendo ser criados indicadores que 

avaliem o desempenho do programa; 

Consideração das habilidades comportamentais, de liderança e de relacionamento 

interpessoal como critérios de promoção para cargos de gestão de pessoas; e  

Ampla divulgação desse instrumento para todos os empregados. 

Parágrafo terceiro – O sindicato profissional signatário deste Acordo Coletivo 

de Trabalho Aditivo disponibilizará canal específico, aos bancários, para o 

encaminhamento de denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de 

esclarecimento. 

Parágrafo quarto – O encaminhamento e a solução das questões suscitadas 

observarão os seguintes procedimentos: 

Apresentação de denúncias, relações e pedidos de esclarecimento, devidamente 

fundamentados, por parte do empregado, ao banco ou ao sindicato; 

a.1) Na hipótese da questão ser formulada junto à entidade sindical, esta se 

incumbirá de apresenta-la ao banco, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis; 

b. A apuração dos fatos deverá ser concluída em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos a partir da apresentação da questão ao banco. Neste período não poderá 

haver qualquer divulgação do fato denunciado, nem pelo sindicato, nem pelo 

banco; 

c. Os nomes dos empregados, denunciante e denunciado, serão preservados pelo 

banco e pelo sindicato; 

d. A denúncia formulada pelo empregado diretamente ao banco será respondida 

diretamente ao empregado, após a devida apuração; 

d.1) A denúncia formulada pelo empregado por intermédio da entidade sindical 

será apurada pelo banco, que prestará os esclarecimentos ao sindicato; 

e. O banco apurará a denúncia formulada anonimamente, pelo empregado, ainda 

que não possa respondê-la;  

f. O sindicato não encaminhará ao banco denúncia recebida anonimamente; 

f.1) A denúncia encaminhada pelo sindicato poderá preservar o nome do 

denunciante; e 

g. O banco avaliará a possibilidade de realocação para outra dependência, do 

empregado cuja denúncia tiver sido considerada procedente. 
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Parágrafo quinto – Compete ao sindicato profissional signatário decidir sobre o 

encaminhamento, ou não, da denúncia a ele formulada, nos termos do presente 

Acordo. 

Cláusula 3ª – Vigência 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigerá exclusivamente até o termo final 

de vigência da Convenção Coletiva de Trabalho.  

 

Observamos um pioneirismo na previsão de mudança da empregada a seu pedido, 

por ser vítima de assédio, ou como as dirigentes sindicais expuseram nas entrevistas, por 

conta de violência doméstica. Como aspecto negativo, há a necessidade de chancela da 

entidade sindical, conforme parágrafo quinto. Uma vez que ele decide ou não se levará a 

diante a denúncia recebida, o sindicato fica como órgão julgador das denúncias, um primeiro 

ponderador da realidade fática, se deve ser levada ao conhecimento do banco ou não.  

Por fim, observamos que as cláusulas “Cláusula 49ª – Igualdade de Oportunidade” e 

“Cláusula 60ª - Dias não trabalhados (Greve)” deixaram de conter previsão na CCT 

2018/2020.   

Em conclusão, a CCT 2018/2020 representou um grande avanço para a categoria em 

termos de conquista de direitos sem reflexo remuneratório, ou seja, nas cláusulas sociais. 

A Convenção Coletiva de Trabalho seguinte tem vigência de dois anos, de 1º de 

setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022, conforme previsão contida na “Cláusula 71ª – 

Vigência”, prazo superior aos instrumentos coletivos anteriores, mas idêntico à CCT de 2016 

a 2018 e à de 2018 a 2020. Por isso, podemos afirmar que, desde 2016, nacionalmente, as 

bancárias firmam Convenções Coletivas de Trabalho cuja vigência é de dois anos. 

A “Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá” previu em seu caput um reajuste, 

conforme vem sendo alterado a cada novo instrumento coletivo, e que passou de R$ 468,42 

para R$ 488,61. Como na CCT anterior, foi mantido o prazo exigido para restituição, com 

pedido até 30 dias antes e a atualização monetária, por conta da vigência de dois anos. Assim, 

a referida cláusula passou a ser prevista da seguinte forma:  

 

Cláusula 17ª – Auxílio Creche/Auxílio Babá 

Os bancos reembolsarão aos seus empregados, na vigência do contrato de trabalho, 

até o valor mensal de R$ 488,61 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e 

um centavos), referente a 31.08.2020, que será reajustado em 1º.09.2020, pelo 

INPC/IBGE, acumulado de setembro de 2019 a agosto de 2020, para cada filho, 

até a idade de 71 (setenta e um) meses, as despesas realizadas e comprovadas, 

mensalmente, com o internamento deste em creches ou instituições análogas de 

sua livre escolha. Reembolsarão, também, nas mesmas condições e valor, as 

despesas efetuadas com o pagamento da empregada doméstica/babá, mediante a 

entrega de cópia do recibo destas, desde que tenha seu contrato de trabalho 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e seja inscrita no INSS.  
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Parágrafo primeiro - O pedido de reembolso deverá ser feito pelo empregado, 

após o efetivo pagamento, mediante apresentação do respectivo comprovante, no 

prazo de 30 (trinta) dias, salvo se disposto de forma mais benéfica na política de 

cada banco.  

Parágrafo segundo - Quando ambos os cônjuges forem empregados do mesmo 

banco o pagamento não será cumulativo, obrigando-se os empregados a 

designarem, por escrito, ao banco, o cônjuge que deverá perceber o benefício.  

Parágrafo terceiro - O auxílio creche não será cumulativo com o auxílio babá, 

devendo o beneficiário fazer opção escrita por um ou outro, para cada filho.  

Parágrafo quarto - A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em 

conformidade com os incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, 

e, atende, também, ao disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria 

nº 3.296, do Ministério do Trabalho (D.O.U de 05.09.1986), com as alterações 

introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 21.08.97). Os 

reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 

Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3.048, de 06.05.99, na redação 

dada pelo Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9º, incisos 

XXIII e XXIV e alterações posteriores. 

Parágrafo quinto - O valor com o reajuste previsto no caput desta cláusula será 

corrigido em 1º.09.2021, pelo INPC/IBGE acumulado do período de 12 (doze) 

meses - setembro a agosto - que anteceder essa data, acrescido do aumento real de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento). 

 

A “Cláusula 18ª – Auxílio Filhos com Deficiência”, “Cláusula 23ª – Ausências 

Legais”, “Cláusula 25ª – Ampliação da Licença-maternidade”, “Cláusula 26ª – Ampliação 

da Licença-paternidade”, “Cláusula 27ª Estabilidades Provisórias de Emprego”, “Cláusula 

47ª – Extensão de Vantagens – Relação Homoafetiva” mantiveram idêntica redação da CCT 

de 2018/2020.  

A inovação veio no olhar para a situação de violência doméstica vivenciada pelas 

bancárias por meio da criação de mecanismos de atendimento tanto nas instituições 

financeiras quanto no sindicato. Assim, a CCT 2020/2022 trouxe pela primeira vez um item 

relativo à “Prevenção à violência contra a mulher” nas cláusulas 48ª e 55ª:  

 

Cláusula 48ª – Do repúdio à violência doméstica e familiar contra a mulher  

As partes signatárias desta Convenção declaram repúdio a qualquer ato de 

violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 

Cláusula 49ª - Do comunicado interno sobre a prevenção à violência 

doméstica e familiar contra a mulher  

Os bancos informarão suas lideranças e demais empregados sobre os tipos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher (física, moral, patrimonial, 

psicológica, sexual e virtual), por meio de comunicado interno, sem prejuízo da 

possibilidade de adoção de outras medidas reputadas cabíveis pelo banco. 

Parágrafo único. Por meio de comunicado interno, o banco informará, a todos os 

seus empregados, quanto aos termos desta Convenção e às condutas que poderão 

ser adotadas frente a situações de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da 

possibilidade de adoção de outras medidas reputadas cabíveis, pelo banco.  

 

Cláusula 50ª - Do canal de apoio 

O banco informará qual o canal de apoio que tratará de questões relacionadas à 

violência contra a mulher, cuja função será o acolhimento da bancária vítima de 
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violência doméstica e familiar, por equipe devidamente orientada para este fim. 

Parágrafo primeiro. O comunicado interno previsto na cláusula anterior conterá 

informações sobre o canal de apoio, por meio do qual a empregada que se sentir 

ameaçada, ou que for vítima de violência doméstica e familiar, poderá se 

comunicar com o banco, assegurada a confidencialidade.  

Parágrafo segundo. A empregada será informada a respeito dos órgãos públicos 

e entidades privadas que podem ser procuradas para apoiá-la.  

 

Cláusula 51ª - Medidas de apoio  

A empregada vítima de violência doméstica poderá solicitar, por exemplo:  

a) Realocação para outra dependência, sendo garantido o sigilo de informações 

sobre a transferência;  

b) Oferta de linha de crédito/financiamento especial, à empregada vítima de 

violência doméstica e familiar.  

Parágrafo único. O banco decidirá sobre o aceite da solicitação.  

 

Cláusula 52ª - Outras medidas, a critério do banco  

O banco, a seu critério, poderá:  

a) Criar grupo de apoio voluntário para discutir e sugerir medidas voltadas à 

prevenção da violência doméstica e familiar, bem como prestar orientações gerais 

para esse tipo de situação; 

b) Oferecer possibilidade de alternância de horários de entrada e saída do 

expediente, a fim de que o agressor não tenha conhecimento sobre sua rotina. 

 

Cláusula 53ª - Da participação do sindicato profissional 

O sindicato profissional signatário desta Convenção também poderá, a seu critério,  

disponibilizar canal específico, nos mesmos moldes do previsto na cláusula que 

trata do canal de apoio. 

 

Cláusula 54ª - Do acompanhamento 

O acompanhamento da aplicação da presente Convenção será realizado na 

Comissão  

Bipartite de Diversidade. 

 

Cláusula 55ª - Da responsabilidade do banco 

O banco não poderá ser responsabilizado por qualquer dano decorrente de ato de  

violência doméstica e familiar contra a empregada que porventura tenha acionado 

o canal previsto na cláusula que trata do canal de apoio. 

 

As cláusulas transcritas acima demonstram a atuação global em caso de violência 

contra a bancária (Cláusula 48ª). Inicialmente, aponta o repúdio pela violência doméstica e 

familiar, em seguida, apresenta a parte pedagógica, com o comunicado interno do banco a 

todas empregadas e empregados, com informação das medidas que podem ser tomadas 

(Cláusula 49ª). Além disso, instituiu o canal de apoio que deve ser oferecido por todos os 

bancos para o acolhimento da bancária vítima da violência doméstica, a informação dos 

órgãos públicos e entidades privadas que podem fornecer apoio específico, sendo atendida 

por equipe treinada para este fim e tendo assegurada a confidencialidade (Cláusula 50ª).  

Para além do acolhimento pelo canal de apoio, ainda que a critério do banco, a 

bancária pode solicitar transferência de agência ou outra dependência do banco, com garantia 

de sigilo dessa informação e linha de financiamento especial para possibilitar a sua 
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subsistência e a reconstrução da vida nesse momento de enfrentamento à violência doméstica 

e familiar (Cláusula 51ª). É possível e indicada na CCT a criação de grupo para discutir 

medidas de prevenção e orientações gerais à violência doméstica e familiar e a alternância 

do horário de início e término da jornada para que o agressor deixe de ter conhecimento de 

sua rotina (Cláusula 52ª).  

  Anteriormente à previsão convencional, o Comando Nacional dos Bancários havia 

reivindicado à FENABAN a criação de um programa de prevenção e apoio contra a violência 

doméstica e familiar, o qual foi aceito em fevereiro de 2020 e lançado em 11 de março de 

2020, com presença da professora e ativista LGBTQI+, Rita Von Hunty, e da economista 

Adriana Carvalho, que atua na ONU Mulheres. A partir da assinatura, as instituições 

financeiras tiveram o prazo de 30 dias para implementação117. 

Especificamente em São Paulo, o Sindicato, antes da vigência da CCT 2020/2022 e 

da criação nacional do programa, conforme relatado acima, já tinha iniciado a promoção de 

ações no combate à violência contra a mulher por meio do projeto “Basta! Não irão nos 

calar”, lançado em 09 de dezembro de 2019, para atender mulheres – bancárias e não 

bancárias – em situação de violência doméstica e,  a partir de novembro de 2020, também 

pessoas vítimas de racismo. A concepção do projeto está ancorada na responsabilidade social 

no combate à violência e desigualdades como projeto da sociedade, o que incluí o sindicato.  

Em agosto de 2020 foi iniciado um canal de atendimento via WhatsApp, disponível 

24 horas por dia, o que possibilitou que mais pessoas fossem acolhidas, tanto pela pandemia 

causada pela COVID-19 quanto pelo fato de que esse sistema permite maior sigilo na 

comunicação da denúncia. É um meio de denúncia de mais fácil acesso se comparado à 

ligação telefônica, à qual nem todas as pessoas têm acesso devido ao custo, ou ao e-mail, 

comunicação eletrônica que tem caráter mais formal e exige a criação de uma conta. É 

importante ressaltar que, além da mencionada maior facilidade de denunciar, durante a 

pandemia, houve aumento da violência contra as mulheres. 

O atendimento, presencial ou virtual, parte da escuta humanizada da vítima, em 

ambiente sigiloso. Em seguida, há a avaliação de risco para propositura de medidas 

protetivas de urgência e acompanhamento na realização do Boletim de Ocorrência, se for o 

caso, além de articulação com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher para 

 
117 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Bancárias vítimas de 

violência terão canal de apoio. Disponível em:< https://spbancarios.com.br/03/2020/bancarias-vitimas-de-

violencia-terao-canal-de-apoio>, acesso em 02/06/2021. 

https://spbancarios.com.br/03/2020/bancarias-vitimas-de-violencia-terao-canal-de-apoio
https://spbancarios.com.br/03/2020/bancarias-vitimas-de-violencia-terao-canal-de-apoio
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ofertar atendimento multidisciplinar. Em todos os casos, o trabalho desenvolvido pelo 

sindicato respeita a autonomia da atendida. Por parte do sindicato, os atendimentos de 

vítimas que não estão no Estado de São Paulo são encaminhados para os serviços públicos 

da cidade.  

Entendemos que esses fatores explicam o aumento exponencial do número de 

atendimentos, que até 09 de dezembro de 2020, portanto, com um ano de projeto, foi de 60 

pessoas, e até 09 de maio de 2021, foi de 129118, sendo 115 mulheres e 14 homens. 

Especificamente com relação à violência doméstica, foram 124 atendimentos, sendo 111 

mulheres e 12 homens que testemunharam violência.  

Atualmente, como resultado da atuação do projeto “Basta! Não irão nos calar”, os 

atendimentos realizados resultaram em 51 orientações e encaminhamentos, 64 medidas 

protetivas de urgência vigentes, sendo que 2 foram negadas, 54 inquéritos policiais em curso, 

5 processos de injúria em curso e 17 ações cíveis, sendo que 3 já foram concluídas.  

Entre as onze sindicalistas entrevistadas, quatro delas trouxeram o projeto como 

grande avanço para a categoria, mas também para toda a sociedade. Elas relataram também 

o funcionamento do canal e a sua importância pelo acolhimento dado às mulheres. Abaixo 

destacamos os trechos que fizeram referência ao projeto: 

 

Esse projeto é um canal que nós criamos no sindicato especificamente para ouvir 

as mulheres num modo, que a gente fala num modo geral porque não só bancárias 

vão entrando e contato, as vezes a mulher se sente é... mais segura falando muitas 

vezes falando conosco que é do sindicato do que indo numa delegacia da mulher. 

Né... já recebemos relatos sobre isso. Eu acho que vocês estão tão abertos a ouvir 

que por isso que a gente falou porque não ter esse canal, especificamente para isso. 

Só que aí nosso intuito era para ser só das mulheres. Mas nós sabemos que o 

universo é tão grande, é tão difícil lidar com esse tipo de violência, porque a gente 

vai estar ajudando essas mulheres com um atendimento jurídico especializado. 

Entendeu? Nós temos um escritório [...] que pode estar dando todo o apoio para 

essa mulher que nos procurar né através desse canal. Mas aí também vieram 

pessoas por discriminação de gênero, discriminação de raça. Então a gente percebe 

que vai ser algo muito maior... a gente colocou um foco, mas esse foco às vezes 

abriu esse leque... o quanto as pessoas estão precisando de um apoio psicológico 

um apoio jurídico, um apoio. E é importantíssimo esse tipo de canal porque as 

mulheres mesmo, as bancárias relatam né. É humilhante eu ir até uma delegacia 

da mulher para registrar uma queixa e ser muito questionada. Uma que eu sou 

atendida muitas vezes por um homem, tá errado, tá errado, quero ser atendida por 

uma mulher, que ela entenda o que eu estou passando, que me acolha naquele 

momento mais difícil que estou passando. Então eu acho que é papel do sindicato 

também ter esse olhar para sociedade, não só pelas bancárias. lógico que o nosso 

foco são as bancárias, mas a gente sabe que a gente vai se deparar aí com inúmeras 

é... situações que eu acho que a gente vai ter que ter mais braços, né, vai ter que 

 
118 Registramos os sinceros agradecimentos à advogada e coordenadora do projeto “Basta! Não irão nos calar”, 

a Dra. Phamela Godoy, pela conversa telefônica realizada no dia 21/05/2021, oportunidade em que foi 

explicado detalhadamente o projeto e os resultados preliminares.    
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ter mais apoios vamos ver como é que vai depois dessa iniciação de projeto que 

que a gente vai se deparar. (Ana Marta Lima). 

 

[...] recebe a denúncia dessa mulher, é... ele vai orientar os seus gestores né, como 

proceder nessa situação.  Por que, o que que acontecia antes? As meninas quando 

iam falar que que estavam com problema em casa, os gestores ridicularizavam. 

Minha filha isso é um problema pessoal seu, só que nessa, podia ser que daqui 

duas semanas ela nem tivesse viva, entendeu? Se ele tivesse sensibilidade para a 

tentar... não, ele não precisa... o gestor, ele não precisa entrar na vida dela, não... 

mas ele pode encaminhar, ele pode respeitar aquela pessoa e dizer: ó, tem um canal 

no banco que você pode conversar com a pessoa para a ver se ela pode te ajudar 

quanto a isso, você não quer tentar? E sabe, um gesto simples pode salvar uma 

vida, porque se não salva vida mesmo de carne e osso, né não morrer, salva 

psicologicamente. Porque as mulheres dão esses relatos para a nós, isso nos bancos 

tá, um pouco da pesquisa dessa menina fala disso. E as mulheres dão relatos assim 

que elas adoecem psicologicamente, que não conseguem cumprir as metas do 

banco, porque elas ficam aterrorizadas, elas acham que alguém está entrando na 

agência ou marido vai matar, vai bater nelas sabe, então elas ficam aterrorizadas 

porque elas escondem as manchas, as marcas de violências de marido, trabalham 

chorando, elas falam assim que isso vai acabar fazendo o quê? Com que ela peça 

demissão ou que ela seja demitida, porque ela não consegue ser demitida nessas 

condições entendeu? Então se ela usar o canal, pelo menos a empresa vai saber 

que ela está passando num momento difícil né, pode ser mais complacente com 

essa coisa dela não cumprir as metas iguais aos demais, pode encaminhar ela para 

a um tratamento psicológico, para a um amparo jurídico inclusive, um amparo 

jurídico né... que aliás o sindicato também agora tá com amparo jurídico, não me 

deixa esquecer de falar disso tá. (Ana Tércia Sanches). 

 

E a mesa de igualdade se reúne sempre né, permanentemente, ela não reúne só na 

campanha salarial, então ela, ela, por exemplo ano passado nós, é… negociamos 

um acordo já na outra campanha, e fechamos o acordo e assinamos ano passado, 

o acordo, a criação de um canal de atendimento às bancárias vítimas de violência 

doméstica. É que o tema da violência estava muito forte, e o tema da violência, é... 

a gente tinha muito atendimento de bancária, tinha atendimento de bancária assim, 

que queria, que sofria violência, que estava, por exemplo, foi demitida porque a 

rentabilidade dela, a… a produtividade, desculpa, a produtividade dela caiu. Ela 

foi demitida e ela foi demitida, e a produtividade dela caiu porque ela estava 

apanhando em casa, né. Ela quebrou o braço, o cara quebrou o braço dela, ela 

apanhava direto, então ela foi demitida pelo banco Santander, nesse caso era 

bancária do Santander. E a gente falou, poxa, não tem cabimento um negócio 

desses. A gente começou a discutir com os bancos. Olha, vamos criar um canal de 

atendimento, vocês precisam, não podem demitir a pessoa que está sofrendo a 

violência. Ela tá sendo, de novo, tá sofrendo mais uma violência, que é a demissão. 

E a produtividade dela caiu porque ela tá apanhando, né, porque ela tá sofrendo, 

né, violência física, e emocional, e psicológica, e tudo né, além da física. Assim a 

gente foi atendendo vários casos, a gente foi levantando. Tem uma delegacia da 

mulher aqui na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, que tinha um número de 

bancárias que a gente identificou fazendo a denúncia da violência doméstica. Nós 

falamos assim: bom, a gente tem exemplos horríveis, tristes assim né, em Belo 

Horizonte, por exemplo, o sindicato ligou para uma bancária, ganhou uma ação 

coletiva, ela ia receber um dinheiro, né. Então estavam ligando para as pessoas da 

ação e foi ligar para essa bancária, e a mãe dela atendeu e falou assim “olha, a 

minha filha não pode atender porque ela tá aqui na cama porque ela, o marido dela 

tocou fogo nela, tá toda queimada”. Então assim, a gente foi, é esses casos que iam 

aparecendo no Brasil. E é esse o olhar da mulher sabe, esse é o olhar da mulher. A 

importância da mulher no movimento sindical, porque você olha para um todo ali, 

você olha para outras questões que às vezes não aparecem na pauta masculina, os 

homens não estão atentos a isso. Bom, então a gente foi aí que a gente negociou. 

Tanto que nós fechamos o acordo, a campanha em agosto, em setembro nós 
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fizemos, no final de setembro, início de outubro, fizemos uma mesa e eles falaram 

que tinham 35 bancárias, só em um mês, é… no canal, bancárias que, né, usando 

o canal dá, dá, criado aí por nós todos né. O canal é criado assim: eu sou bancária 

do Bradesco, eu estou sofrendo violência, eu ligo no banco. Tem o canal, eu sou 

atendida nesse canal, e eles vão o que que eles podem me ajudar. Com psicólogo, 

com encaminhamento jurídico, com é… bom, aí tem linhas de crédito especial de 

financiamento, qualquer coisa, ou até uma transferência mesmo. Eu, é… se eu 

estou no trabalho presencial eu passar a ficar no teletrabalho, a gente pediu para 

priorizar as mulheres no teletrabalho. Essas mulheres vítimas de violência que não 

estão na casa com o cara né, que saíram da casa, para a que elas, né, não quem tá 

em casa, pelo contrário. Mas que elas é… essas mulheres para a que elas não 

tenham que, a rotina, os caras conhecem a rotina da pessoa, e muitas mulheres são 

assassinadas chegando no trabalho e saindo do trabalho, porque eles conhecem a 

rotina. Então a gente foi colocando várias coisas que podiam ser incluídas nesse 

canal, por exemplo trocar o horário de trabalho, elas não entram em horário fixo, 

porque elas podem entrar mais cedo, entrar mais tarde para a não ter rotina. 

Segurança, deixar o carro no estacionamento da agência, para a que ela não tenha 

que ir até o estacionamento pegar o carro e aí onde o cara pega onde ela sofre a 

violência, o cara tá lá perseguindo, o segurança acompanhá-la até, até o, até o 

estacionamento, o segurança da agência. Então assim, quando é agência, né. Então 

a gente foi negociando várias, várias coisas que podem fazer parte do canal. A 

convenção, ela é um pouco mais genérica, porque tem banco que fala assim "se eu 

posso fazer isso eu posso fazer muito mais", e tem banco que diz assim "olha eu 

não posso fazer isso aqui porque eu ainda vou preparar meu canal, vou preparar", 

tem bancos menores que não tinham estrutura, tem bancos que já tem a estrutura 

e falam "eu vou fazer e eu vou fazer mais do que isso aí, posso fazer mais, posso 

fazer isso" e tal. Então a gente não, eles não quiseram detalhar toda essas ações 

mas se comprometeram a realizar mais, inclusive da gente sentar por banco e 

discutir em cada banco, como é que tá funcionando o canal, então tem um 

acompanhamento das comissões de empresa, que é o nosso funcionamento. 

(Juvandia Moreira Leite). 

 

É, a gente pediu para os bancos criarem um canal, porque a gente sabe que muitas 

mulheres sofrem violência, e elas escondem, porque óbvio né, todos os motivos 

que a gente sabe, é que a gente precisava, os bancos precisavam de dar 

acolhimento. Porque muitas vezes elas precisavam ou de faltar, ou de ir ao médico, 

ou se esconder, ou de ser transferida de local, dependendo do que ela estivesse 

passando, e o banco tinha que ajudar a fazer essa transferência para salvar uma 

vida. Porque não adianta a gente cobrar do Estado, porque o Estado não dá conta, 

nem quer dar conta. Então a gente pressionou, criou um canal, aí nós para dar um 

exemplo também criamos o nosso canal, que a gente atende né, nós atendemos no 

sindicato. A gente atende mulheres vítimas de violência, não só bancárias, mas 

também não bancárias, a gente dá atendimento jurídico, encaminhamento para a 

gente dá o primeiro, a gente faz o primeiro acolhimento, né. Encaminha pra, dá os 

primeiros, dá o direcionamento divórcio, guarda, pensão, como fazer denúncia, 

como pedir medida protetiva. Nós já atendemos mais de 90 mulheres, já 

conseguimos mais de 32 medidas protetivas, já fez um monte de coisa, bem legal. 

E a gente tá nesse projeto que a gente chama Basta, não vamos calar. “Basta não 

vamos calar!” E a gente tá nesse projeto vai virar um projeto nacional pela 

CONTRAF também. Porque a gente cobrou dos bancos que fizessem esse canal 

de acolhimento, e eles estão fazendo um trabalho bem legal, que tem muitas 

mulheres também nos, nos RHs dos bancos que ficam muito felizes que a gente 

faz que a gente fica cutucando sabe, que o sindicato pressiona. Porque fortalece 

essas áreas nos bancos que querem fazer essas coisas, sabe. Então é bem legal. 

Então essas mesas que a gente faz, essa mesa de igualdade e oportunidade, tem 

muita gente que está nessas áreas, que interessante isso, da questão da do conflito 

capitalista, né. Mas, mas tem muita gente que está nessas áreas de diversidade, de, 

de é… relações de, de meio ambiente tal, que eles têm uma visão bacana, e eles 

querem fazer coisas legais, sabe. E quando o sindicato pressiona, fortalece lá eles 
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que consegue pressionar internamente paras direções darem suporte para eles 

fazerem essas políticas, sabe. (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

A CCT 2020/2022 inovou ao trazer o tema da violência contra a mulher para o 

instrumento coletivo. Embora o assunto tivesse sido abordado em algumas edições de março 

das Folhas Bancárias, conforme abordamos em tópico anterior, sem dúvidas, configura 

avanço e vanguarda no que diz respeito às negociações coletivas inserir na CCT a previsão 

da violência em um espaço destinado ao trabalho produtivo, o que revela a preocupação com 

a sujeita em sua integralidade, além da percepção simbiótica entre o trabalho reprodutivo e 

produtivo, entre o espaço público e o privado.  

A previsão na CCT é recente, está em constante criação de canais de atendimento 

pelos sindicatos, sendo que a exemplo de São Paulo, os sindicatos das bancárias de 

Campinas119 e Piracicaba120 já criaram seus próprios canais e o de Brasília está em 

implementação. Conforme o instrumento coletivo, vem sendo nacionalizado o projeto, de 

acordo com a dinâmica de cada entidade sindical. O acompanhamento dessa nova política 

sindical de combate à violência doméstica e familiar é feita pela Comissão Bipartite de 

Diversidade (Cláusula 54ª). 

Retomamos a análise comparativa da CCT 2020/2022 e a anterior, CCT 2018/2020, 

e notamos que as Cláusulas 52ª e 53ª passaram a ser, respectivamente, “Cláusula 60ª - 

Programa de Desenvolvimento Organizacional para a Melhoria Contínua das Relações de 

Trabalho - Adesão Voluntária” e “Cláusula 61ª - Mecanismos de Prevenção de Conflitos no 

Ambiente de Trabalho - Adesão Voluntária”, sem, contudo, que haja qualquer alteração de 

conteúdo. As cláusulas relativas à Igualdade de Oportunidade e Dias não Trabalhados 

(Greve) novamente não estavam previstas. 

Concluímos a análise das Convenções Coletivas de Trabalho com a vigente, até 2022, 

reconhecendo o avanço e vanguarda, porque a atuação sindical extrapola a noção de 

categoria ao realizar o atendimento de bancárias e não bancárias vítimas de violência 

 
119 Em Campinas/SP, o canal de apoio é o “Mulher, não se cale”. Cf. Sindicato dos Bancários de Campinas e 

Região. Canal de atendimento às bancárias vítimas de violência doméstica e familiar. Disponível em:< 

http://www.sindicatocp.org.br/2021/05/31/canal-de-atendimento-as-bancarias-vitimas-de-violencia-

domestica-e-familiar/>, acesso em 02/06/2021. 
120 Em Piracicaba/SP, o projeto é denominado como “Sindban Acolhe”, que oferece atendimento jurídico, 

psicológico e assistencial às mulheres vítimas de violência doméstica. Cf. SIDBAN. Sindicato dos Bancários 

de Piracicaba e Região. Acordo garante canal de atendimento às bancárias vítimas de violência. Disponível 

em:< 

https://www.bancariosdepiracicaba.com.br/acordo+garante+canal+de+atendimento+as+bancarias+vitimas+d

e+violencia.aspx>, acesso em 02/06/2021.  

http://www.sindicatocp.org.br/2021/05/31/canal-de-atendimento-as-bancarias-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar/
http://www.sindicatocp.org.br/2021/05/31/canal-de-atendimento-as-bancarias-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar/
https://www.bancariosdepiracicaba.com.br/acordo+garante+canal+de+atendimento+as+bancarias+vitimas+de+violencia.aspx
https://www.bancariosdepiracicaba.com.br/acordo+garante+canal+de+atendimento+as+bancarias+vitimas+de+violencia.aspx
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doméstica e familiar e de racismo. Além disso, a noção jurídica da base territorial é 

tensionada, visto que, com o o WhatsApp sendo o principal meio de atendimento virtual, o 

território abarcado passa a ser não somente o município de São Paulo, Osasco e Região, 

ainda que esse seja o principal, afinal se pode prestar atendimento para todo o país.  
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CAPÍTULO 3 - LIMITES E POTENCIALIDADES DO SINDICALISMO 

FEMINISTA 

 

Neste terceiro e último capítulo, abordaremos a relação entre  a forma jurídica e o 

sindicalismo, como instrumento de transformação social no modo de produção capitalista, 

inclusive com a percepção das sindicalistas. Após, em outro subitem, analisamos os impactos 

da liderança feminina para o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 

inclusive com a voz das atrizes sociais que protagonizaram este momento histórico.   

 

3.1 O Caráter do Sindicalismo na Reivindicação por Direitos  

 

No contexto da ofensiva neoliberal restauradora, houve o agravamento da 

exploração da força de trabalho121, com impacto na vida da trabalhadora enquanto indivíduo, 

mas também enquanto ser coletivo, com o esvaziamento do poder combativo esperado das 

entidades sindicais de base. A respeito do papel dos sindicatos, encontramos posições de 

identificação da potência transformadora e outras de invalidade de sua atuação, pela 

vinculação à forma jurídica.  

Na segunda concepção localizamos os escritos de Bernard Edelman, para quem as 

conquistas da classe operária inscritas no direito têm o papel, na verdade, de captura da 

classe, com o abandono da ambição revolucionária122,  a tal ponto que a partir do direito 

seria possível descrever “a desagregação da classe operária, da luta de classes, da oposição 

capital/trabalho, de todos aqueles conceitos que sustentavam a ação revolucionária”123. Com 

efeito, a negociação coletiva exprimiria somente um ente coletivo passivo, inscrito na ordem 

e no direito, sem a espontaneidade operária124. 

Esse posicionamento foi identificado em uma das entrevistas, pela qual a sindicalista 

relatou a mudança na ação sindical após a negociação e a criação de comissão para que 

houvesse a tratativa das questões, o que passou a inviabilizar a ação direta das trabalhadoras:  

 

 
121 Nas palavras de Marx, “o trabalhador não é desde que nasce até que morra, mais do que força de trabalho, 

todo tempo disponível é, por obra da natureza ou obra do direito, tempo de trabalho e pertence, como é lógico, 

ao capital para sua incrementação”. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo 

de produção do capital. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 607. 
122 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 8. 
123 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 10. 
124 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 140. 
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É mas aí assim, o que que acontecia. A gente pedia indenização para o banco. A 

gente pedia. É um outro momento jurídico. É uma outra relação de mundo. Mas 

são relações superinteressantes pra ver, porque que aconteceu isso? Por que que 

criaram essa comissão? E aí engessaram tudo, porque quando criou comissão, a 

gente não podia mais ir denunciar na porta do banco. (Ana Lúcia de Camargo) 

 

Desse modo, quando a questão se volta para o papel emancipatório do direito, a 

reinvindicação do direito, ou o direito a ter direito, como muitas vezes postulados pelos 

movimentos sociais e os sindicatos, o terreno é um tanto árido, porque “o direito, assim, 

retira da realidade social, a que é ideologicamente visualizável pelos sujeitos de direito, os 

elementos essenciais da compreensão da formação histórica da desigualdade, e faz parecer 

que tudo pode e deve ser entendido a partir das normas jurídicas, onde está dado que todos 

são iguais e livres”125 .  

A ideia de um direito capitalista do trabalho, ou seja, de que o direito opera como 

contenção das ações coletivas da classe trabalhadora, que são capazes de atingir sua 

emancipação na realidade fática é compreensão em disputa dentro do campo do direito e 

marxismo. 

Para a professora e desembargadora Sayonara Grillo, “a positivação representa muito 

mais do que o reconhecimento da exigibilidade de tais direitos, ou garantias para o exercício 

de tais liberdades nas relações laborais. Traduziria uma conversão da natureza do espaço de 

trabalho e do próprio direito laboral”126. 

Por sua vez, a partir do descortinar do elemento político presente no direito do 

trabalho, com a abolição do discurso de neutralidade, o professor e pesquisador, Gustavo 

Sferian, propõe a ressignificação do direito do trabalho, com uma nova teologia, como 

barricada, ou seja, a partir de uma perspectiva tática. Em sua leitura: 

 

“o Direito do Trabalho tomado politicamente, porém, não é a salvação da lavoura. 

É parte de um todo complexo- político – que necessita ser colocado em movimento 

para confrontar a dominância do capital. Não pôde, não pode e nem poderá sozinho 

dar conta dessa tarefa, senão, olhando e fechando o caminho para o velho, 

proporcionar a abertura para o novo”127.  

 

 

 
125 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. História do direito do trabalho no Brasil: curso de direito do trabalho, 

volume I: parte II. São Paulo: LTr, 2017.p.681. 
126 SILVA, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da. “Direitos fundamentais, garantismo e direito do trabalho”. 

Rev. TST, Brasília, vol. 77, n. 3, jul/set 2011. p. 279. 
127 MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer. Direito do Trabalho como Barricada: sobre o uso tático da 

proteção jurídica das trabalhadoras e trabalhadores. Belo Horizonte: RTM, 2021. p. 90. 
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Assim, a importância do direito do trabalho deve ser reivindicada pela classe 

trabalhadora. Especificamente sobre os sindicatos, a tese de doutorado do pesquisador 

Thiago Barison traz aportes importantes acerca dessa relação entre sindicato e capitalismo, 

de modo que afirma que o sindicalismo é inseparável do modo de produção capitalista, mas 

esta identificação, por si só, não retira sua importância e muito induz ao abandono desse 

espaço pelas trabalhadoras. Em suas palavras: 

 

“o movimento sindical nunca deixará de integrar a sociedade capitalista e, por si 

só, jamais poderá transformá-la. E, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que 

é parte da relação capital-trabalho, o sindicalismo é o índice profundo de um 

antagonismo irreconciliável entre o capital e a classe trabalhadora, de uma 

diferença que não se apaga. É essa luta contra os efeitos terríveis do assalariamento 

na vida dos trabalhadores o que lhes dá oportunidades [de] desenvolverem uma 

consciência, uma organização, um programa e experiências de luta contra a 

sociedade baseada no trabalho assalariado” 

   

Esta concepção insere a importância do papel dos sindicatos como espaço de 

possibilidade de organização das trabalhadoras para a construção de consciência e 

desenvolvimentos de lutas, ainda que circunscritas ao capitalismo. Nesse mesmo sentido, 

ensina-nos Lênin que “as organizações sindicais podem não só ser extraordinariamente úteis 

para desenvolver e reforçar a luta econômica, como podem se tornar, além disso, um auxiliar 

valioso da agitação política e da organização revolucionária”.128   

Destacamos que o programa e o partido político são centrais, mas “na luta pelas 

reivindicações parciais e transitórias, os operários precisam hoje, mais do que nunca, de 

organizações de massas, antes de tudo de sindicatos129  

Na recente trajetória dos Sindicatos vemos muito mais a escolha conciliatória por 

parte das entidades sindicais, em que os avanços populares acabaram convertidos mais em 

vitórias das classes dominantes, do que no enfrentamento do capital. A respeito desta 

cooptação e mudança nas organizações sindicais, o sociólogo do trabalho Ricardo Antunes 

afirma que: 

 

“o movimento sindical brasileiro, que surgiu fora dos marcos da socialdemocracia 

sindical, tornava-se, pouco a pouco, uma espécie de cópia tardia daquela tendência 

sindical. Começava, então, a desmoronar o “novo sindicalismo”, que agora parecia 

envelhecer precocemente. A política de “convênios”, “apoios financeiros” e 

“parcerias” com a socialdemocracia sindical, especialmente europeia, lavada a 

 
128 LÊNIN, Vladímir Ilitch. O que fazer?: questões candentes de nosso movimento. São Paulo: Boitempo, 2020. 

p.132.  
129 TROTSKY, Leon. Programa de transição para a revolução socialista: a agonia mortal do capitalismo e 

as tarefas da IV Internacional. São Paulo: Sundermann, 2017. p. 29. 
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cabo por mais de uma década de forma intensa, acabou por contaminar, nesse 

quadro de mudanças profundas, o sindicalismo de classe no Brasil. Este, 

desprovido de um perfil político e ideológico de classe, pouco a pouco se 

sociodemocratizou, em um contexto, cabe lembrar, de neoliberalização da própria 

socialdemocracia sindical”130 

 

Segundo o sociólogo Ruy Braga, na atualidade o caráter das trabalhadoras 

precarizadas tem atuado no sentido de pressionar lutas mais amplas para os formas tradições 

de organização, tal como explicitado na passagem a seguir: 

 

“Os efeitos desses movimentos protagonizados pelo precariado urbano é desigual, 

mas, em geral, tem pressionado as formas tradicionais de organização dos 

trabalhadores, sobretudo os sindicatos e os partidos políticos, na direção de lutas 

sociais mais amplas. [...] Das fábricas às ruas do Sul global, o precariado urbano 

tem desafiado o estilo burocrático e corporativista largamente predominante no 

movimento sindical”131   

 

A respeito do papel das mulheres no enfrentamento das novas formas precárias de 

trabalho, o sociólogo identifica na questão de gênero a possibilidade de internacionalização 

da resistência, em suas palavras: 

 

Assim, somados, o aumento da feminilização da força de trabalho, as diferentes 

formas de flexibilização e o aumento da informalidade verificados em escala 

global serviram para aproximar objetivamente os interesses dos trabalhadores no 

Norte e Sul globalizados, possibilitando uma retomada do processo de 

internacionalização das práticas solidárias. Trata-se de um diagnóstico que não 

apenas afirmou a existência do contramovimento à mercantilização como, em 

acréscimo, associou-se à tradição internacionalista do movimento operário132 

 

Por todo o exposto, passamos a analisar no próximo tópico a importância e 

consequências da liderança sindical feminina para a renovação do sindicalismo, instrumento 

das trabalhadoras dentro do modo de produção capitalista.   

 

3.2 As Percepções das Sindicalistas Bancárias acerca da Importância da Entidade 

Sindical  

 

 
130 ANTUNES, Ricardo Luis Coltro. O continente do labor. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 142. 
131 BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul Global. 1ª Ed. São Paulo: 

Boitempo, 2017. p. 342. 
132 BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul Global. 1ª Ed. São Paulo: 

Boitempo, 2017. p. 29. 
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Nas entrevistas realizadas com as onze diretoras bancárias, colhemos a percepção 

delas acerca do sindicato, sendo que a importância foi destacada por todas, com a crença do 

vetor transformador social, para além da categoria profissional que representa.  

Nesse sentido, Raquel Kacelnikas, ressaltou a atuação em âmbito nacional das 

bancárias, com impacto em todo o país, pelo diálogo estabelecido com diversas categorias e 

representações de trabalhadoras. Em suas palavras: 

  

Então eu digo, Brasil sem movimento sindical, sem o novo sindicalismo, sem a 

Central Única dos Trabalhadores, ou seja, sem o Augusto Campos, sem o Luís 

Gushiken, não era, não seria a mesma coisa, não seria o que é hoje. Não seria o 

que é hoje. Com certeza. A gente dialogou com o Brasil todo, a gente organizou o 

Brasil todo! Todas as categorias, falamos com todos, conversamos com todos. 

(Raquel Kacelnikas) 

 

Por sua vez, Anatiana Alves atribuiu ao papel do sindicato para levar para toda a 

sociedade os debates sobre gênero, além da consciência acerca da exploração da classe 

trabalhadora:  

Acho que o papel do sindicato é que a gente consiga debater com a sociedade 

também, do que nós mulheres somos vítimas e conseguir mudar essa realidade. 

Conseguir fazer o debate para trazer consciência. Acho que um dos papéis que 

eu tenho, que eu sinto que eu tenho, você falou do sindicato que é entidade, mas 

eu vou falar também de mim como dirigente, que sou parte dessa entidade. Eu 

acho que a gente como dirigente tem um papel que é trazer esperança para as 

pessoas né. Esperança para a vida das pessoas e eu acho que uma forma de a 

gente trazer esperança para a vida das mulheres. Especificamente do que nós 

estamos falando aqui é dizer para elas ‘Olha você tá sim sendo explorado, você 

tá sim sobrecarregada, você está recebendo menos, você tem menos cargo de 

poder, você não tem relações compartilhadas na sua casa e você pode mudar isso, 

né, isso não tá certo, isso não é justo, você pode mudar isso e nós estamos aqui 

para lutar junto com vocês’. Então eu acho que o sindicato, ele tem esse papel de 

dar a voz para as mulheres, para as lutas das mulheres e para dizer para essas 

mulheres que nós estamos juntos com ela. (Anatiana Alves). 
 

A primeira presidenta do sindicato, Juvandia Moreira Leite, relembrou as cinco 

intervenções do sindicato ao longo da história para demonstrar que a atuação do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região sempre esteve voltada para a o conjunto da 

classe trabalhadora, e não apenas para a categoria profissional dos bancários, com objetivo 

de transformação social. Ademais, ressaltou a importância da negociação coletiva que 

posteriormente foram incorporadas á legislação pátria. Segundo seu relato em entrevista:  

 

Bom, nosso sindicato tem um papel social muito forte, muito grande assim. Para 

você ver, nós temos aí acho que 95, 96 anos de história, e a gente tem, nós sofremos 

intervenção 5 vezes, passamos por 5 intervenções, de ditaduras, entendeu? E por 

que nós fizemos isso? Porque a gente tinha uma atuação pra fora da categoria, 
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muito forte assim, de pensar a sociedade, pensar o país, pensar que modelo de país 

a gente quer. Você vai olhar nossa história, nós temos livros, com a nossa história 

registrada. Você vai ver que a gente está debatendo as reformas estruturais que 

eram necessárias desde na década de 50, a gente ajuda a criar o DIEESE. A gente 

está lá em projetos importantes, a criação da CUT, militantes nossos na criação do 

Partido dos Trabalhadores, que entendia que tinha que ter uma alteração, uma 

atuação nessa área, uma ocupação dos espaços de poder para transformar a 

sociedade de verdade, porque você não muda a classe trabalhadora numa mesa, a 

vida da classe trabalhadora numa mesa de negociação. E não esse só o papel do 

sindicato, estrito a olhar e negociar uma convenção coletiva. Não. Muitas das 

coisas que a gente negociou, dos temas que a gente defendeu, muitos viraram lei, 

muitos viram referência para outras categorias, entendeu? A gente negocia e vira 

política pública. Por exemplo, a isenção de imposto de renda, aquela ampliação da 

faixa de isenção o imposto de renda na PLR, nós negociamos com a presidenta 

Dilma. Foram nós, os metalúrgicos do ABC. A polícia do salário-mínimo, foi a 

política negociada pela CUT. Então a gente tem na CUT, nós somos cutista, tem 

um histórico de movimento sindical, de entender o movimento sindical como um 

movimento mesmo de transformação da sociedade. Você tem que, em outras 

palavras, lutar para transformar o país. Você não transforma na mesa de 

negociação, transformar a vida das pessoas é muito mais que atuar só pensando, 

negociar é um ponto importante. Negociar salário, condições de trabalho, 

acompanhar o dia a dia dos trabalhadores, né, da saúde dos trabalhadores. Tudo 

isso é muito importante, mas isso sozinho não é suficiente para um papel de 

sindicato. E o nosso sindicato cumpre esse papel historicamente. A gente olha a 

história do nosso sindicato, ele tem muito disso, dessas intervenções, dessa, dessa 

atuação pública muito forte [...]. É o que a gente chama de sindicato cidadão, que 

é um sindicato que vê além. E eu acho que o papel continua sendo esse, e a gente 

precisa mudar de modelo, a gente tem, a gente está numa fase de transição de 

modelo sindical, da organização, porque surgem muitas áreas de trabalho, muitas 

precarizadas [...]. Então assim, é um desafio, pensar um modelo e mudar nossa 

organização. Nós estamos em uma fase de transição, diria que não é só do 

movimento sindical, mas da vida mesmo. (Juvandia Moreira Leite) 

 

Os desafios colocados na atualidade, com a informatização das funções, a promoção 

de um empreendedorismo, que significa na verdade a precarização das relações de trabalho, 

e o maior individualismo da trabalhadora, o que fragiliza a reivindicação de direitos. Apesar 

do difícil cenário, a importância da entidade sindical para representação, organização e 

melhoria das condições de trabalho é colocada por Maria Lúcia Mathias:  

 

Bom, o papel do sindicato para mim é da maior importância em uma sociedade 

capitalista. Porque você tem o patronato organizado. E as pessoas falam assim de 

boca cheia, Febraban, os órgãos patronais são entrevistados por “Mirians Leitões” 

da vida, etc. como coisas muito importante. E por outro lado todo um ataque ao 

movimento sindical, à estrutura sindical para que o trabalhador não tenha como se 

organizar. Então a sobrevivência do sindicato, principalmente agora nesse governo 

fascista que nós tamo vivendo, ela é fundamental, mas muito difícil, muito difícil. 

Porque os ataques aos direitos trabalhistas vêm sem dó. Existe, está embutindo 

cada vez mais na cabeça do trabalhador a coisa do individualismo, do eu sou um 

empresário, eu tenho uma moto, entrego pizza, eu sou empresário, que na verdade, 

nada mais é do que a exploração do trabalhador tirando todos os direitos possíveis, 

tirando o mínimo que tinha. Porque a gente está sempre atrás correndo no 

capitalismo, correndo atrás de um pedaço de uma condição de vida melhor. Então 

o papel do sindicato para mim, a existência dele é fundamental. [...] E é difícil as 

pessoas “entender”. Se o trabalhador, de carteira assinada já não se sente 



 

148 

 

 

trabalhador, imagina esses MEI da vida, esses empreendedores. Então a tarefa do 

sindicato tá ficando muito árdua de organizar dentro de um raciocínio 

individualista né. Não tem mais uma coisa coletiva. E com a fragmentação 

também. Porque na minha época as agências tinham muitos trabalhadores. Você 

ia numa agência, você fazia uma miniassembleia, né? Tinha 100 pessoas, 150 

pessoas, as agências. Você reunia ali, subia no balcão, batia palmas, as pessoas 

ouviam. Agora para você reunir dentro de um local de trabalho 10, é difícil. E não 

estou nem falando da pandemia que colocou as pessoas em casa. É a substituição 

mesmo do homem pela máquina e cada vez mais informatizado e cada vez menos 

trabalhadores no local de trabalho. E aí a pessoa se sente enfraquecida. Como é 

que eu vou fazer uma greve aqui? Sou só eu, mais ele e mais ele. Só nós três. 

Diferente de quando se está num grupo, um “feixe” né? Um “feixe” não se quebra, 

né? Uma varetinha você quebra, um feixe você não quebra, né? Então eu vejo um 

desafio muito grande, viu. (Maria Lúcia Mathias) 

 

Portanto, as sindicalistas compartilham a concepção de que o sindicato é espaço de 

ação coletiva transformadora com desafios que exigem reinvenção pela alteração da classe 

trabalhadora, as inovações tecnológicas, o que exigem a renovação das entidades sindicais. 

Após a análise sobre o sindicalismo, passamos, no próximo tópico, a tratar da percepção das 

mulheres acerca de sua atuação como lideranças femininas.   

  

3.2.1 Renovação do Sindicalismo pelo Feminismo: A Centralidade das Mulheres para 

Restauração e Recomposição da Ação Sindical  

 

Neste subcapítulo da pesquisa, apresentamos considerações acerca dos limites e dos 

avanços possíveis da atuação sindical no modo de produção capitalista, tendo como pano de 

fundo tanto a teoria unitária da reprodução social, base teórica da nossa análise da 

experiência sindical, e as relações entre sindicalismo e feminismo apresentadas no primeiro 

capítulo quanto a análise dos documentos do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 

e Região realizada no capítulo anterior.  

A composição atual do Sindicato reflete um esforço coletivo das sindicalistas que 

passaram a ocupar a entidade sindical e a trazer diversas pautas relacionadas à questão de 

gênero, com o tensionamento de pautas, a inserção de reivindicações e a potência de 

transformar o espaço sindical, reconhecidamente masculino. Analisamos neste subcapítulo 

esse processo histórico de ocupação dos espaços, que inclui a construção diária, com falas 

em público para a categoria, o posicionamento político acerca de diversos assuntos, a 

coordenação de reunião, de assembleia, conforme destacaram as sindicalistas em entrevistas:  

  

Essa construção que é gradual ao longo dos anos que é uma coisa, não é uma coisa 

que você estala o dedo e acontece, como que isso são formas de vamos supor 

assim, de como bater o machismo, que vão se dando pelo, pela insistência de 
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pautar o tem. Por não ter vergonha de se colocar e de falar no microfone [...]. Aí 

eu lembro que eu falava assim para as meninas: ô fulano, podia falar no microfone, 

você não quer falar um pouquinho? Ah não Ana, não quero falar porque eu não 

falo bem, não, você fala, mas eu não falo. Não, mas você não pode esquecer que 

parte do processo é errar, você tem que ser dar o direito de errar, você não pode 

achar que as mulheres têm que falar em público, têm que se colocar. Olha, e foi 

dando certo, muitas meninas, cara era muito legal, aí elas vinham me contar: óh 

falei hoje lá na porta do banco. Falou? E aí, foi legal? Ah gaguejei umas coisas, 

mas falei, e aí meu você precisa ver quantas meninas que foram aumentando, 

aumentando, aumentando, e falando e falando né. Então você ver, combater o 

machismo, acho que é em linhas gerais, do nosso jeito, do meu jeito de pensar foi 

ocupar lugares que tradicionalmente eram destinados pros homens do movimento 

sindical. Falando no microfone, falando nas reuniões, pautando é... disputando 

politicamente, disputando ideias politicamente. Discutindo temas relevantes como 

qual é a construção da minuta? É como é que a gente vai construir a greve? Qual 

é a estratégia? (grifos nossos). (Ana Tércia Sanches). 

 

 

Essa coisa da formação porque as pessoas já vêm com uma certa liderança do seu 

lugar do trabalho, mas tem muita coisa a desenvolver, mesmo de coordenar uma 

reunião, coordenar uma assembleia, eu sempre fiz muita questão de colocar elas 

para fazer essa coordenação. Elas e toda a diretoria, buscando justamente formar 

para gente não ser os únicos. Tem que sair e abrir espaço né para os jovens, né. E 

formar para o movimento, formar para o mundo. (grifos nossos). (Ana Lúcia 

Mathias). 

 

 

A gente que está nesses espaços, a gente faz tudo para abrir os caminhos para as 

jovens, para as meninas novas. Tudo que a gente sempre, o que nós passamos lá 

atrás, a gente não, a gente dá muito espaço para a mulherada. Para os meninos 

também, mas sempre tem, desde quando elas vêm para o sindicato, a gente já 

incentiva a participar das reuniões, de coordenar os coletivos, de coordenar 

reunião, de fazer intervenção, de já se preparar para comentar os textos que nós 

vamos discutir, de estudar, de ampliar o repertório de debates. É legal discutir 

gênero, é importantíssimo, mas também é bom dá pitaco na economia, nas 

discussões no congresso, porque a gente tem que, não pode ficar só no nosso, a 

gente só não discute gênero, a gente tem que discutir tudo. Onde nós estivermos, 

o espaço é nosso. (grifos nossos). (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

A participação das mulheres nas entidades sindicais foi impulsionada desde a década 

de setenta, sendo que até os dias atuais estes espaços são predominantemente masculinos. A 

carga do trabalho reprodutivo, como vimos, é uma das razões do afastamento das mulheres 

dos espaços públicos e, portanto, das atividades e das direções sindicais. Até mesmo nas 

categorias em que são a maioria da base, “as mulheres apresentam mais dificuldades em 

participar, devido às múltiplas tarefas e às atribuições familiares, pois a maioria é arrimo de 

família e a única responsável pelo sustento da casa”133.  

 
133 LEONE, Eugenia Troncoso; KREIN, José Dari; TEIXEIRA, Marilane Oliveira (Orgs.). Reflexões coletivas 

de sindicalistas – Fortalecimento político das mulheres para garantir e ampliar direitos, promover a igualdade 

no mundo do trabalho e a autonomia econômica. São Paulo: Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia 

Econômica das Mulheres. Campinas, SP: Unicamp. IE. Cesit, jun. 2017. Disponível em: <  

https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Reflexoes%20coletivas%20de%20sindicalistas

.pdf> , acesso em 22/05/2021 .p. 21. 

https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Reflexoes%20coletivas%20de%20sindicalistas.pdf
https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Reflexoes%20coletivas%20de%20sindicalistas.pdf
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 A ocupação formal do espaço sindical foi responsável por demonstrar e tensionar 

em debates internos as discriminações específicas, por meio de debates acerca da igualdade 

de gênero e da organização das mulheres em espaços específicos, como coletivos, secretarias 

ou comissões. No caso do sindicato objeto do estudo de caso, vimos a importância do 

coletivo de gênero, fundado na década de noventa e do qual inúmeras sindicalistas fizeram 

parte, inclusive as duas presidentas. 

A presença das sindicalistas possibilita políticas voltadas para as questões de gênero, 

orientação sexual, pessoas com deficiência e pessoas negras, temáticas que passaram a ser 

negociadas na mesa bipartite de igualdade de oportunidades no Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região.  

Passamos, assim, para a análise dos impactos da liderança feminina no Sindicato e 

do seu tensionamento com o modelo sindical tradicional. A Teoria da Reprodução Social 

serviu de base para orientar tanto o recorte documental quanto o analítico em si. Dessa forma, 

ao analisarmos o corpus documental, partimos de uma concepção do feminismo marxista 

que reconhece o capitalismo como um sistema integrado, no qual ocorre a sustentação da 

produção pela reprodução social e em que ambas as esferas devem ser vistas como espaços 

de lutas políticas – em verdadeira integração entre a fábrica, o espaço de trabalho produtivo, 

e a casa, lugar do trabalho reprodutivo. 

A respeito dos espaços de luta dentro e fora dos locais de trabalho, Tithi Bhattacharya 

explica que “nas organizações onde lutamos por salário (por exemplo, nossos sindicatos), 

precisamos levantar a questão da justiça reprodutiva e, nas nossas organizações onde lutamos 

contra o machismo e o racismo, precisamos levantar a questão dos salários”134.  

Portanto, é com este olhar para a totalidade e para as práticas feministas 

emancipatórias que analisaremos o conjunto documental levantado e apresentado no capítulo 

2, bem como os trechos das entrevistas concedidas pelas sindicalistas.  

 

3.2.2 Da Ação Afirmativa Inserida no Estatuto: As Cotas de Gênero  

 

A alteração estatutária do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 

ocorreu em 2013, portanto, durante o curso do primeiro mandato com eleição direta da chapa 

composta pela presidenta Juvandia Moreira Leite.  

 
134 BHATTACHARYA, Tithi. “O que é a teoria da reprodução social?”. Revista Outubro, n. 32, 1º semestre 

de 2019. p. 109. Artigo originalmente publicado em 10 set. 2013 no periódico Socialist Worker. Tradução de 

Maíra Mee Silva e revisão técnica de Mariana Luppi. Disponível em: <http://outubrorevista.com.br/wp-

content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf>, acesso em 02/06/2021.  

http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf
http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf
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Entre as alterações detalhadas no capítulo 2, podemos elencar as seguintes alterações: 

(i) base territorial, com retirada de um município e inserção de outro; (ii) composição da 

Diretoria; (iii) organização das trabalhadoras nos locais de trabalho; (iv) estrutura da 

Diretoria Executiva; (v) espaços para debates; (vi) natureza financeira e fontes do custeio; 

(vii) eleições sindicais; (viii) inserção de cota de gênero. 

Especificamente, passamos a analisar a modificação que se relaciona com a proposta 

teórica, a saber, a inclusão da cota de gênero, com a obrigatoriedade de trinta por cento de 

um dos gêneros, no mínimo, no sistema de composição total, conforme previsão contida no 

artigo 27A do estatuto:    

 

O Sistema Diretivo mencionado no artigo 22 deste Estatuto deverá conter em sua 

composição total obrigatoriamente, no mínimo, 30% (trinta por cento) de um dos 

gêneros como expressão da política afirmativa do Sindicato pela igualdade de 

gênero. 

 

A cota determina a composição de 30% (trinta por cento) de homens ou de mulheres, 

ou, como consta no artigo, “de um dos gêneros”. Esse mesmo dispositivo, porém, logo em 

seguida, trata essa inclusão como política afirmativa pela igualdade de gênero, o que indica, 

portanto, o intuito de tornar realidade a maior participação feminina no Sindicato, 

especificamente no sistema diretivo, composto pela Diretoria Executiva, pelo Conselho 

Fiscal e pelo Conselho de Diretores.  

Já havia cota de gênero na Central Única dos Trabalhadores (CUT), maior central 

sindical do Brasil, da América Latina e a 5ª maior do mundo, com 3. 806 entidades filiadas, 

7.847.077 trabalhadoras e trabalhadores associados e 23.981.044 trabalhadoras e 

trabalhadores na base135. Em sua sexta plenária nacional, no ano de 1993, foi aprovada por 

171 votos a favor, 36 contra e 92 votos para cota sem o percentual mínimo. Essa demanda 

havia sido apresentada por militantes sindicalistas no ano anterior, em 1992, no quarto 

congresso da CUT. 

 A respeito da discussão interna na central sindical sobre o tema, Maria Berenice 

Delgado vivamente relembra este histórico marco: 

 

A discussão da cota na CUT durou dois anos e foi intensa, apaixonada e de alta 

qualidade política. Tocou no tema das relações de poder, por isso despertou o 

interesse (e a preocupação) de dirigentes e militantes como nunca se havia 

conseguido com propostas trazidas pelas mulheres. Mobilizou tão intensamente 

 
135 CUT. Breve Histórico. Disponível em:< https://www.cut.org.br/conteudo/breve-historico>, acesso em 

22/04/2021. 

https://www.cut.org.br/conteudo/breve-historico
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os/as sindicalistas que quebrou a tradição das posições tomadas em bloco pelas 

correntes sindicais que atuam na Central. Revelou, entre a militância, a presença 

de preconceitos e resistências à igualdade entre os sexos, de um lado, e a vontade 

de mudar o relacionamento entre homens e mulheres, de outro. O debate foi aberto 

em 1991, no 2° Encontro Nacional sobre a Mulher Trabalhadora; prolongou-se até 

a 6ª Plenária Nacional da CUT, em 1993, na qual a maioria de delegados e 

delegadas aprovou a adoção de um mínimo de 30% e um máximo de 70% de cada 

sexo nas instâncias de direção da entidade. Em 1994, o 5° Congresso Nacional da 

CUT elegeu a primeira Executiva Nacional com esta nova composição136. 

 

Importante frisar que, no caso da CUT, apesar de a instituição ter cotas há décadas, 

somente em 2019 um cargo de cúpula passou a ser ocupado por uma mulher, se assim 

considerarmos a presidência, secretária-geral e a de finanças. Naquele ano, Carmen Foro foi 

eleita a primeira mulher para a Secretaria-geral137. 

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, por sua vez, sempre teve 

como marco a presença e a participação ativa das mulheres, conforme expomos nos capítulos 

anteriores e como está documentado no próprio sítio eletrônico da entidade sindical: 

   

A participação feminina já se fazia presente, mas foi apenas em 1957 que o 

Sindicato ganhou suas primeiras diretoras, Consuelo Toledo e Silva e Maria 

Aparecida Galvão, esta última a primeira mulher a fazer parte da equipe de redação 

da Folha Bancária. Ainda neste ano, a categoria conquistou a almejada jornada de 

seis horas para todos os funcionários dos bancos e a aposentadoria por tempo de 

serviço138. 

 

Das experiências históricas da CUT e do Sindicato analisado, podemos afirmar que 

a política de cota é um instrumento importante e viabilizador de maior presença das 

mulheres, mas a ocupação feminina também pode vir a ocorrer antes mesmo de que a ação 

afirmativa seja formalmente instituída, ou seja, antes da intervenção do jurídico sobre o fato 

social, como ocorreu no sindicato em estudo.  A política de cota, ademais, para que seja 

efetiva, não deve ser aplicada de forma isolada, sem a formação de novos quadros, a contínua 

formação sindical e as condições de permanência na entidade sindical139.    

 
136 DELGADO, Maria Berenice. “Mulheres na CUT: um novo olhar sobre o sindicalismo”. In: BORBA, 

Ângela; FARIA, Nalu. (Orgs.). Mulher e política: gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998.p. 216-217. 
137 Para um estudo acerca da política de cotas na CUT Cf. OLIVEIRA, Élida Franco de. Ação sindical e a 

questão de gênero: um estudo sobre a participação das mulheres nas direções da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia. 

Faculdade de Filosofia  e Ciências Humanas, Salvador, 2017.198 f. 
138 Disponível em:< https://spbancarios.com.br/historia>, acesso em 21/04/2021. 
139 LEONE, Eugênia; TEIXEIRA, Marilane. “As mulheres no mercado de trabalho e na organização sindical”. 

In: XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Caxambu. 2010. 

https://spbancarios.com.br/historia
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O cuidado pela permanência das mulheres no Sindicato e a construção de um 

ambiente que leve em consideração as tarefas do trabalho reprodutivo desempenhado pelas 

sindicalistas foram destacados em entrevista por Juvandia Moreira Leite. Para a primeira 

presidenta do Sindicato, um compromisso para equilíbrio entre sindicalistas homens e 

mulheres não seria somente pelas cotas, mas pela liberação das sindicalistas, ou seja, pela 

possibilidade de exercer exclusivamente a atividade sindical para as mulheres. Vejamos: 

 

[...] sempre na minha militância procuro apoiar mulheres, liberar mulheres, ajudar 

a liberação, que, você tem a cota, e eles seguem a cota cutista, 30%. Mas quando 

você vai olhar as liberadas, aí são pouquíssimas, a maioria são homens, dos 

dirigentes sindicais liberados para o trabalho sindical. Então você vai, também tem 

essa de você vai cumpre a cota, para num dizer que você não tá cumprindo a cota, 

mas não na liberação dos dirigentes. Mas eu, sempre que é… sempre ajudei na 

liberação de dirigentes nos bancos de mulheres. Me esforcei para o sindicato. Elas 

vinham e pediam ajuda, “me ajuda a me liberar, a liberar”. Que ela quer atuar, que 

fazer atuação sindical, quer tá lá no sindicato, e a gente tem essa limitação,  porque 

nem todo mundo que é liberado, né. Então a gente é… tem que muito que lutar 

ainda, que batalhar, porque o movimento sindical é um pouco o reflexo da 

sociedade, entendeu? E essa luta é a nossa luta no movimento que faz com que o 

movimento vá se transformando. Vá mudando de cara. Os próprios homens vão 

incorporando essa pauta. (Juvandia Moreira Leite). 

 

Levou 88 anos para a categoria eleger uma mulher bancária como presidenta, 

considerando a criação do Sindicato em 16 de abril de 1923 e a eleição direta de Juvandia 

Moreira Leite pela Chapa 1 para o mandato de 2011-2014. Apesar da participação das 

mulheres no Sindicato desde seus primórdios, as primeiras diretoras foram eleitas em 1957, 

e, somente na década de noventa, a primeira secretária-geral, Ana Lúcia Matias, e a primeira 

secretária de finanças, Raquel Kacelnikas; em 2011 foi eleita a primeira presidenta, sendo 

que em 2010 ela exerceu a presidência em substituição de um diretor que se licenciou para 

concorrer às eleições da Assembleia Estadual de São Paulo. na década de noventa a. 

Para a primeira presidenta do sindicato, a inclusão da cota como ação afirmativa 

simboliza uma conquista da luta política. Com a sua previsão, pretende-se que seja possível 

evitar o retrocesso do processo de ocupação de espaço que se deu pela via concreta e, 

posteriormente, passou à forma jurídica. Conforme nos informa a entrevistada Juvandia 

Moreira Leite: 

 

É a cota, é o critério da cota da CUT pra geral da direção, das diretorias de 

sindicatos, né. 30% e no máximo 70 do outro gênero. Então a gente, na verdade, 

foi um processo de ocupação do espaço, né, não foi, não foi assim, é… mudamos 

o estatuto. Inclusive na mudança estatutária que eu fiz, no sindicato, incluí a cota 

no estatuto, porque ela na verdade era uma decisão política, e não era uma cota 
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estatutária. E aí eu resolvi incluir para não ter retrocessos. (Juvandia Moreira 

Leite). 

 

Em outro momento da entrevista, a primeira presidenta pontuou que o percentual 

instituído é considerado o mínimo, até mesmo para viabilizar os cursos, congressos e outros 

eventos, mas que há o interesse e esforço para o incentivo da participação de um número 

maior de mulheres do que o fixado tanto no estatuto quanto na central sindical.  

 
É nosso como nossa organização é nacional, esse é um tema da organização, então 

ele é um tema. Então reúne com o coletivo, discute o que vai fazer, todos os 

sindicatos vão ser é… orientados a fazer essas, esses, esses debates, que a gente 

tirou nacionalmente, que é importante. E aí todos os sindicatos vão fazer, algum 

debate com mulheres, se você entrar nas páginas do sindicato de bancário do brasil 

inteiro, quase todos eles, você vai encontrar exceções, né, mas todos eles tão 

debatendo esse assunto, tão militando nesse assunto. Tem mulheres que fazem, a 

gente faz formação de mulheres, porque já estamos com o curso em parceria com 

a faculdade de 28 de Agosto, que é do sindicato dos bancários,  e é um curso de 

militantes nessa área, de gênero né. E é um curso importante, formando lideranças. 

Então a gente faz formação de mulheres pra lideranças, pra é… pra que essas 

mulheres tenham ferramentas, né, formação, como se empoderar, como fazer uma 

análise de conjuntura, fazer uma intervenção, né. E enfim, a gente faz, prepara 

cursos também pra elas, pra, e a gente tem nessas, nesses espaços,  a gente tem 

cota. Então tem que ter, se você não inscrever, você não tiver um percentual X de, 

né, nesse caso é de 30%, mas às vezes a gente, a gente faz acordos de, tem 

sindicatos que faz questão de levar 40%, que busca. Nossos sindicatos São Paulo 

também sempre levam mais que 30. Tem vários sindicatos no Brasil que falam: 

Não vou levar 40, é que vão, é... que vão levando mulheres. Eles sabem que é no 

mínimo 30, se não tiver 30, você não inscreve, você diminui sua delegação. Então 

eles têm pra viabilizar a participação de mulheres “ai eu não tenho, não sei”. Isso 

é muito desculpa, viu, isso falar que não tem também. Porquê é mais difícil, porque 

as mulheres vão encontrar resistência, mas se o sindicato se empenhar, se o 

sindicato buscar fazer formação de base, se o sindicato tiver um trabalho e olhar 

pra isso, vai conseguir militantes mulheres, que querem militar, que tão dispostas, 

enfim. Então a gente coloca essas cotas pra os congressos dos bancos públicos eles 

já são validados, porque tem que ter 50%.  A conferência nacional ela é 30%, mas 

aí você tem. Porque, porque é tudo um consenso no comando. Então a gente tem 

e a gente vai estimulando que se inscrevam mais que os 30, que sempre busque, 

cê tem vários sindicatos que inscrevem 40% de mulheres, tem uns que já chegam 

no 50. Enfim, então a gente estimula sempre a, é… a participação das mulheres, e 

garante inclusive. Garante mesmo, é regra da conferência, tá lá nas regras, tem que 

ter, e se não tiver vai inscrever menos. Não vai participar. (Juvandia Moreira 

Leite). 

 

Por sua vez, a sindicalista Rita Berlofa localizou as lideranças bancárias em momento 

anterior à política de cotas, tanto a da CUT quanto a do Sindicato. Ademais, apontou que, 

para além da previsão da ação afirmativa, o mais importante é criar condições para a efetiva 

participação das mulheres, com atenção aos horários das reuniões e à disponibilidade de 

pessoas que possam cuidar das crianças enquanto as mães estão nas atividades sindicais. Em 

suas palavras:  
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Bom é, primeiro a gente é orgânico a CUT então obviamente nós temos cota, mas 

eu diria que essa inserção da mulher no sindicato e até nos órgãos de decisão que 

é executiva, ela se dá bem antes da cota, entendeu? Um fenômeno realmente isso 

que ocorre em São Paulo. É... mas nós temos cota. Procuramos fazer as nossas 

reuniões internas em um horário é, digamos assim... um horário normal que seria 

do trabalho do banco pra que permita essa mulher participar. E quando temos que 

fazer reuniões que não são raras, em finais de semana, coisas do tipo, a gente 

procura providenciar é... pessoas que fiquem com as crianças né, que brinquem 

com as crianças, enfim, que cuidem das crianças durante o período de reunião. 

Então essa é uma preocupação que nós sempre temos para tentar permitir que a 

mulher possa participar. Então essa é uma das primeiras coisas nos sindicatos para 

que tenha a participação da mulher, é que o sindicato crie condições para esta 

mulher estar presente. Não adianta só ter cota, se o sindicato não der condições, a 

mulher não participará, entendeu? Então, é... a gente procura obviamente dar essas 

condições  pras mulheres todas. (Rita Berlofa). 

 

[...] no ano em que eu cheguei tava um debate muito forte das questões de gênero, 

né?! Em 2000. Tava debatendo muito esse conceito de gênero. Já tinha, acho que 

é, eu não acompanhei antes, mas as mulheres já tinham feito muito debate dentro 

do sindicato sobre as bandeiras feministas, mas o debate de gênero tava bem forte, 

tava bem... é... tava pegando, né? Dentro do sindicato. Foi o ano em que entrou 

muitos jovens, eu entrei nessa leva. Então muitos jovens, é pessoas com mesmo 

dos 30 anos. Também tinha um debate muito forte sobre a formação de novas 

lideranças, principalmente, na Europa, no sindicalismo europeu tinham vários 

coletivos de juventude se formando, e tal. Então em 2000 entrou muitos jovens e 

entrou 30% de mulheres, porque a CUT, as mulheres da CUT já tinham 

conseguido aprovar a cota de gênero. Então nessa época nós entramos 30% de 

mulheres e muitos jovens. Teve uma renovação muito grande. Era uma geração, a 

geração anterior à minha era uma geração que tinha ajudado a tomar o sindicato 

dos pelegos, dos interventores. Era uma galera que vinha muito de banco público, 

Banco do Brasil, Caixa, BANESPA, que ainda tinha, então, muito organizados e 

uma galera mais jovem que estava é... a gente estava chegado novo no sindicato 

para se formar. Era uma nova geração que não tinha participado dessa luta política 

da ditadura, dos movimentos eclesiais de base. Não tinha participado desse 

movimento né... sindical de organizativo que esse pessoal anterior à gente tinha 

participado. Lá no sindicato a gente tinha, então, um coletivo de gênero, que 

discutia essas questões de gênero. Podiam participar homens e mulheres, mas 

geralmente participavam mais as mulheres. O sindicato sempre teve essa tradição 

muito forte de que todas as mulheres... a gente seguia muito à risca todas as 

orientações da CUT, que eram: todas as atividades, que que dizia a cota de gênero? 

Toda atividade do sindicato tem que ter, obrigatoriamente, representado um dos 

gêneros. Não pode ter é... só um gênero participando. E como sempre as mulheres 

estavam em minoria então isso queria dizer que obrigatoriamente teria que por 

uma mulher, participando das coisas. Era curso, mesa de negociação, qualquer 

evento que tiver tem que ter uma mulher. Né, porque a gente era minoria né. E a 

categoria bancária a gente era, a gente sempre foi 50%. Isso é um debate muito é... 

mais difícil dentro da CUT porque tem categorias que não tinham 50% de 

mulheres. Os metalúrgicos não tinham, por exemplo, na questão da saúde a 

maioria eram mulheres, não tinham homens, no caso das enfermeiras, no caso das 

domésticas. Então a gente sempre participou muito do debate dentro da central. 

As mulheres que estavam lá no coletivo de gênero quando eu entrei era a Juvândia, 

a Ivone, Ana Tércia, mais algumas mulheres que hoje tão em outros espaços e a 

gente começou a fazer alguns debates que eram de gênero, de igualdade, de 

feminismo. A gente estudava muito, né? Mas a gente sempre fazia um debate, é... 

é... porque a gente entrou para o sindicato para ser sindicalista, né? (Neiva Ribeiro 

dos Santos). 
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A política de cotas sindicais pode ser classificada como uma ação afirmativa 

importante, mas que por si só é insuficiente para garantir a efetiva participação feminina nas 

entidades sindicais. É preciso estar atenta às transformações em curso, pois a presença das 

mulheres nos altos cargos ainda é um movimento inicial e não está consolidado como uma 

realidade para as entidades sindicais em geral. Se a presidência dos sindicatos dos bancários 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tinham mandatos femininos, nas últimas 

eleições sindicais, somente o primeiro manteve uma mulher no cargo máximo da estrutura 

sindical de base.  

A eleição de mulheres para a presidência deve ser comprendida como parte de um 

movimento histórico de ocupação, tensionamento de pautas e construção de reivindicações 

durante anos por sindicalistas feministas. Percebemos, portanto, que a presença de liderança 

feminina é o passo inicial para transformações maiores na estrutura sindical, inclusive para 

que pautas relacionadas ao gênero, raça, orientação sexual possam figurar como centrais na 

disputa com os empregadores. 

 

3.2.3 Do Impacto da Atuação Feminina nos Instrumentos Coletivos 

 

A Constituição Federal de 1988 sedimentou as convenções e acordos coletivos de 

trabalho como direitos fundamentais, que visam à melhoria social (artigo 7º, XXVI, CF). A 

negociação coletiva de trabalho cumpre várias funções, sendo destacáveis a função 

normativa, isto é, a possibilidade de se criar uma verdadeira norma entre as partes 

negociantes; a obrigacional, pois a obrigação instituída nos instrumentos coletivos deve ser 

observada e cumprida; a função compositiva, uma vez que o conflito social pode ser 

solucionado por meio de negociação e autocomposição das partes envolvidas; e a econômica 

e social, pois as diferentes cláusulas tratam de situações e direitos que podem gerar 

consequências financeiras e sociais.  

A obrigatoriedade da participação da entidade sindical das empregadas (artigo 8º, VI, 

CF) para conferir validade ao processo negocial coletivo trabalhista procura o equilíbrio 

entre as partes, o que inexiste no sistema capitalista de produção, cuja arena se estrutura entre 

capital versus trabalho. Assim, em que pese as alterações promovidas pela reforma 

trabalhista em 2017, com acréscimo dos artigos 611-A, sobre a prevalência da negociação 

sobre a lei, inclusive em hipóteses prejudiciais às trabalhadoras, e o 611-B, que dispõe sobre 

os objetos ilícitos da negociação coletiva, a negociação coletiva figura como estratégia de 
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longo prazo que impacta diretamente a categoria profissional e serve como paradigma para 

todas as trabalhadoras.  

A maior presença de mulheres nas mesas de negociação, no caso do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Osasco e Região, ocasionou um movimento de mudança nos 

conteúdos negociados, “se por um lado se observam poucos avanços com relação às 

condições de uso e contratação da força de trabalho, por outro, temas relacionados à temática 

de gênero e cláusulas que inibem práticas discriminatórias, por razão de sexo, de orientação 

sexual ou raça/etnia, ganharam centralidade nas mesas de negociação”140. 

Segundo as sindicalistas, os avanços das convenções coletivas de trabalho são 

inúmeros. Nas entrevistas, foram abordados diversos direitos conquistados por meio de 

instrumentos coletivos. Nas palavras delas:  

 
A gente tem uma cláusula de igualdade de oportunidades que é inclusive uma mesa 

de negociação específica com FEBRABAN, que a gente trata não só das questões 

de gênero né, então a gente já tratou e conquistou a extensão dos planos de saúde 

pra casais homoafetivos, e o senso da diversidade que agora tá com , a gente tá 

trabalhando muito essa questão do racismo nos bancos né, e a contratação é... de 

negros e negras. Aí na nossa luta enquanto bancárias a gente já fez campanhas, 

travou uma luta contra o assédio sexual nos bancos, eu acho que hoje é uma pauta 

que tem que ser retomada, com denúncia, porque acontece bastante né, as 

pidadinhas, que não são piadinhas. Fomos a primeira categoria a conquistar a 

ampliação da licença maternidade, é a partir da discussão do aleitamento materno, 

6 meses. É, conquistamos também a ampliação da licença paternidade e aí tem um 

curso que a própria Ana Tércia também é uma das que acompanham de perto, que 

é um curso pra certificação dos pais, é pra obter a licença paternidade, os bancários 

têm que fazer um curso, então a gente tem incentivado muito pra que eles façam o 

nosso curso do sindicato, porque a gente conversa sobre gênero, sobre a 

importância de compartilhar as tarefas, então tem essa conquista. Conquistamos 

agora recentemente com a CONTRAF e a FEBRABAN um protocolo de 

atendimento e acompanhamento das vítimas de violência doméstica dos bancos. 

Então foi bem recente, acho que foi a última grande ação que a gente fez presencial 

e aí os bancos assinaram, a FEBRABAN assinou e deu um tempo para que cada 

RH organizasse, porque tem que organizar com a equipe de assistência social, 

psicólogo, tem que verificar como é que vai ser isso dentro da gestão dos bancos, 

dos bancos né. E a gente também tem no sindicalismo bancários uma advogada 

especialista em violência de gênero. (Adriana Oliveira Magalhães). 

 

O sindicato pautar o debate das relações compartilhadas, porque isso tem impacto 

na vida, na vida como um todo, entendeu? Na vida como um todo. Não tem 

impacto só na vida privada, pelo contrário. Por que tá tendo tanta violência? 

Porque o homem acha que pode mandar na mulher, e que ele é melhor, que ele 

pode tudo. E aí quando ele vê que não pode, ele quer bater, e enfim, então gente 

trabalhou muito, a gente trabalha muito com esses temas assim. A gente, eu lembro 

 
140 LEONE, Eugenia Troncoso; KREIN, José Dari; TEIXEIRA, Marilane Oliveira (Orgs.). Reflexões coletivas 

de sindicalistas – Fortalecimento político das mulheres para garantir e ampliar direitos, promover a igualdade 

no mundo do trabalho e a autonomia econômica. São Paulo: Secretaria de Políticas do Trabalho e Autonomia 

Econômica das Mulheres. Campinas, SP: Unicamp. IE. Cesit, jun. 2017. Disponível em:<  

https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Reflexoes%20coletivas%20de%20sindicalistas

.pdf> , acesso em 22/05/2021. p. 36. 
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que a primeira vez que eu fui na executiva do sindicato debater, levar a campanha 

das relações, da campanha do mês de março né, eu era diretora se base ali. Fui, e 

eu lembro que eles, é… uns estavam lendo jornal, a maioria eram homens, né. 

Falei, quando eu entrei a maioria era homem. Uns estavam lendo jornal, outros 

estavam nem aí prestando atenção, a secretária geral era mulher, uma mulher 

muito né, muito combativa, muito atuante, a tesoureira nessa época também era 

secretária geral e tesoureira mulheres, já era, eram duas, mas eram duas bem, mas 

elas nunca tinham sido presidenta, podiam ser tudo, menos presidenta. Bom, e aí 

eu lembro que a gente começou a discutir, e as, as pessoas não olhavam. Tipo 

assim, lendo o jornal. Nós começamos a debater o assunto, quando a gente levou 

dados, começou a fazer o debate, eles começaram, eles pararam de ler, sabe? 

Fecharam o jornal, fecharam a revista, vieram para o debate. Debate assim: quem 

está se apropriando desse valor? As mulheres estão ganhando menos, e o capital 

está pagando menos, está pagando menos, porque a sociedade aceita que pague 

menos. Entendeu? Aceita que ele explore mais a mulher, entendeu? E quem está 

perdendo isso são as famílias, famílias estão perdendo, pessoas estão perdendo 

renda, por causa de um preconceito, que vira uma discriminação, que vira isso, 

vira menos salário, vira mais violência, vira tudo isso que a gente vê, né. Assédio 

sexual, a gente fez uma de Assédio sexual, a campanha importante. E no começo 

era difícil assim, porque a gente ia debater Assédio sexual, e quem que assediava? 

Era o diretor do banco. Pegava bancos pequenos aí que tinha diretor assediando, 

era difícil. É eles não queriam assim, não queriam que debatesse o tema, não 

queriam, enfim, foi muito difícil no começo debater o tema, mas hoje você vai. Se 

tiver um caso de Assédio, já os caras já ficam com medo, né. Medo de processo, 

medo dos escândalos, medo do sindicato. Então, o assunto muda, gente, eu acho 

que a gente conseguiu avançar, e às vezes a gente avança, às vezes você tá 

negociando um tema, você não avança numa cláusula, mas avança na mudança 

cultural, que é mais importante do que você lançar uma cláusula. Você avança, 

é… fazendo a empresa mudar, fazendo a empresa se repensar, né. Isso é um grande 

avanço, que às vezes é construído com o tempo, pra até virar uma cláusula, mas 

quando virar, porque não adianta você botar uma cláusula só, se aquilo não virou 

uma mudança cultural, né, se não virou um novo, né, desconstruiu aqueles 

conceitos antigos e ruins, pra construir novos conceitos, entendeu? Do papel do 

homem e da mulher. (Juvandia Moreira Leite). 

 

Temos cláusulas específicas, nós fomos acho que a primeira categoria a conseguir 

colocar em convenção coletiva, por exemplo, a licença maternidade de 6 meses, 

agora temos também a licença dos pais, não é de 6 meses mas é um período 

“melhor” mas conseguimos, porque nós sempre fizemos a campanha da 

responsabilidade paterna, enfim, compartilhada, paternidade compartilhada, nós 

temos também um dos requisitos para que o pai por exemplo possa usufruir dessa 

licença “maternidade”, é ele participar de um curso onde ele aprende a importância 

de compartilhar essa responsabilidade do cuidado do filho. Então nós no sindicato 

damos esse curso para os trabalhadores, onde eles aprendem a responsabilidade 

que eles têm dessa relação compartilhada. É... então, a gente trabalha na educação 

da base digamos assim né, e a partir disso criando direitos, porque eles vão se 

conscientizando e vão mudando. Porque era muito comum na hora que falava 

licença maternidade para o pai, muitos riam, e... então foi um trabalho grande pra 

conscientizar que a licença não é para o pai ou para a mãe, é para criança, né. E 

como tal os dois têm responsabilidade, enfim, nós temos um trabalho super bonito 

e agora também em relação a mulher criamos é... um, que foi trabalho inclusive 

de TCC de uma dirigente sindical que é pra dar apoio jurídico as mulheres vítimas 

de violência. Então nós fazemos esse acolhimento na base e tem alguma coisa 

clausulada nesse sentido de as empresas também fazerem esse acolhimento, nessas 

mulheres vítimas de violência doméstica. Então, enfim, nós sempre temos, 

obviamente nem tudo aquilo que a gente reivindica a gente consegue, mas nós 

estamos assim eu diria, somos vanguarda nesse movimento em relação a clausular 

o direito das mulheres. Entendeu? E acho que isso tem muito a ver pela inserção 

das mulheres na direção. (Rita Berlofa). 
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A partir do próximo item, passamos a analisar de maneira mais detalhada o impacto 

da liderança feminina nas Convenções Coletivas de Trabalho. 

 

3.2.4 Da Mesa de Igualdade de Oportunidades  

 

O coletivo de gênero do Sindicato é fundamental para compreendermos não só as 

mudanças nas relações internas à entidade, entre sindicalistas mulheres e homens, mas 

também as relações externas, como na negociação entre a entidade sindical profissional e os 

bancos, pela mesa temática de igualdade de oportunidades, uma mesa de negociação 

bipartite141.  

Em entrevista, Juvandia Moreira Leite, em precioso relato de um momento de disputa 

sindical, narrou um episódio em uma reunião nacional no qual houve a sustentação para 

estabelecer como um dos eixos da campanha salarial a igualdade de oportunidades, que 

posteriormente foi inserida como cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho. Vejamos:   

 
Nós tínhamos um coletivo de gênero. Nós, eu militava nesse coletivo de gênero, a 

Ivone, que é a atual presidenta, militava no coletivo de gênero, tinha mais pessoas 

né. Nós fizemos uma disputa no comando nacional dos bancários, porque a 

negociação ela é nacional né. Então nós fizemos uma disputa para que, a igualdade 

de oportunidades fosse um dos eixos da campanha. Porque toda campanha você 

define os eixos. Eixos são aqueles assuntos mais importantes. Entendeu? Você vai 

tirar 5 assuntos mais importantes, não passa disso, 7 no máximo. Eram coisas 

assim. E era na década de 90. E eu lembro que a gente foi lá e fez uma disputa, e 

aí, porquê o comando, quem coordenava eram homens né, claro. Eles achavam 

que esse tema não era importante, porque era importante, porque era na época do 

Fernando Henrique. E tinha muita privatização e tinha que, e esses temas todos 

eram mais importantes do que igualdade de oportunidades, e que não tinha que 

colocar como eixo. Porque você, quando você coloca um eixo, você tira outros,  

porque você tem que selecionar poucos eixos, eixos de campanha a gente tem uma 

dinâmica entre nós há muitos anos. Então é aquilo que você vai falar, todos os 

sindicatos vão falar daquele assunto. Brasil inteiro vai ter que falar desse assunto, 

é assim, o assunto que todo mundo no Brasil inteiro vai ter que falar durante a 

campanha. E própria coordenação da campanha tem que falar desse assunto, tem 

que negociar esse assunto. Então a gente foi. E aí a gente viu que estava tendo 

dificuldade, as mulheres falavam: oh tá tendo dificuldade. Então a gente fez uma 

reunião, com a corrente da corrente nossa, que é articulação sindical e articulação 

bancária. A gente foi nessa reunião nacional para disputar, eu, na época era eu, 

Ivone, mais algumas mulheres. Juntamos com outras mulheres de outros estados e 

fomos fazer disputa de que igualdade de oportunidade tinha que ser eixo de 

 
141 Cf. LEONE, Eugenia Troncoso; KREIN, José Dari; TEIXEIRA, Marilane Oliveira (Orgs.). Reflexões 

coletivas de sindicalistas – Fortalecimento político das mulheres para garantir e ampliar direitos, promover 

a igualdade no mundo do trabalho e a autonomia econômica. São Paulo: Secretaria de Políticas do Trabalho 

e Autonomia Econômica das Mulheres. Campinas, SP: Unicamp. IE. Cesit, jun. 2017. Disponível em:<  

https://www.eco.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Reflexoes%20coletivas%20de%20sindicalistas

.pdf> , acesso em 22/05/2021. p. 63-66. 
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campanha. Entendeu? E aí, foi aí que entrou como eixo de campanha pela primeira 

vez e os homens às vezes eles ficam meio constrangidos quando a gente vai para 

cima fazer o debate. Então eles falam: ah mas isso aqui um assunto que é… não 

tem o apelo da base. Eles falavam isso. "Não tem apelo da base". Então a gente 

falou assim: bom, se você pensar bem, é a defesa dos bancos públicos também não 

tem a peso, apelo da base e ele é, esse tema é extremamente importante e tem que 

ser eixo de campanha. Mas se você olhar, muitos bancários de banco privado num 

colocariam como eixo de campanha, então a igualdade de oportunidades é a 

mesma coisa. É uma coisa que a gente sabe que é necessário colocar no debate, é 

fundamental e não tem esse apelo mesmo, porque a gente quer que transforme, 

que tenha, que passe a ter uma, que seja algo natural olhar o mundo né, com esta 

ótica. E aí, bom, aí nós conseguimos incluir como eixo, depois disso também 

nunca mais saiu né. Virou eixo, e depois no ano 2000 a gente conquistou uma mesa 

temática de igualdade de oportunidades, e essa mesa existe até hoje, já fez 3 censos 

na categoria”. (grifos nossos). (Juvândia Moreira Leite). 

 

 

Da mesma forma, a sindicalista Ana Tércia Sanches relembrou a disputa interna para 

incluir a igualdade de oportunidades e a decisiva participação das sindicalistas para que essa 

pauta fosse inserida na campanha salarial como um dos eixos:  

 
Em 2000 foi a primeira vez que entrou na minuta entrou a igualdade de 

oportunidade e foi um puta debate, porque nessa época, aliás esse foi um puta 

debate mesmo e a Juvândia estava nesse debate. É a gente tinha um puto expoente 

do sindicato [...] que a gente estava discutindo quais eram as bandeiras de luta da 

campanha salarial. Campanha salarial é em tese o principal momento de 

organização de um sindicato. E as bandeiras de luta são tipo assim aquelas cinco 

frases mais impactantes: Contra privatização, pelo aumento real, as principais 

frases ali, e aí a gente estava discutindo, vamos por igualdade de oportunidades, e 

aí veio a discussão não tem que por contra a privatização dos bancos públicos, isso 

não é, não... aí a discussão era, isso não é uma das principais bandeiras de luta. 

Isso pode entrar na minuta, mas não é uma das principais [...], mas tem alguém 

com algum expoente grande homem do movimento que questionou. E a Juvândia 

foi uma das meninas que defendeu que disse assim, eu nem estava nessa discussão 

que eu estava, acho que de licença maternidade. Ela falou assim: quem te disse 

que para o povo a defesa dos bancos públicos é uma prioridade? Aliás, muita gente 

diz que não é, que tem que privatizar tudo isso daí tudo isso que está aí e tal né, a 

gente tem que poupar a gente tem que fomentar o debate. Meu, foi assim que foi 

e foi assim que foi e foi muito lindo. E aí foi para mim luta, e aí depois começou 

a ganhar uma cláusula na convenção coletiva e virou comissão bipartite e a 

cláusula vem melhorando tanto é que agora a gente teve até a inclusão da, desse 

acordo sobre violência doméstica da cláusula. (grifos nossos). (Ana Tércia 

Sanches). 

 

A mesa de igualdade de oportunidades, aliás, é responsável por negociar diversos 

temas, dentre os quais, aqueles relacionados a gênero, raça, sexualidade e pessoas com 

deficiência, conforme relataram Anatiana Alves e Ana Tércia Sanches, em entrevista: 

 

São as questões de gênero, Giovana, elas estão todas sendo negociadas, num 

avanço que a gente conseguiu, que foi uma mesa específica, que é a mesa de 

igualdades de oportunidades. Então nessa mesa de igualdades de oportunidades, 

ela é bem ampla porque aí entra nesse bojo da negociação, as questões para além 
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das questões de gênero, as questões LGBT, a questão racial, e tudo mais que 

envolve as questões ligadas a diversidade. Então as questões de gênero também 

são negociadas nessa mesa de igualdade de oportunidades. (grifos nossos). 

(Anatiana Alves). 

 

Para clausular, essa questão das cláusulas relativas a gênero, mulheres, igualdade 

de oportunidades, é sempre bom lembrar que toda vez que você tem uma 

negociação é que você teve no caso da negociação que envolve a CCT por 

exemplo, é uma grande negociação. E no geral, os trabalhadores, as expectativas 

dos trabalhadores é quanto vai vir. Quanto vem de PLR e quanto que vem de 

reajuste. Normalmente a expectativa é essa. Então isso é o que ganha 

protagonismo na discussão, então o que que foi assim uma saída possível?  Foi 

criar as comissões bipartites, então clausulou que, o tema seria discutido entre as 

partes. Então na medida que o tema foi discutido entre as partes, começaram a 

existir as reuniões bipartide entre FEBRABAN e a comissão que na época é uma 

comissão que era ligada a CONTRAF, agora estou falando de uma negociação 

maior que é negociação com a FEBRABAN mesmo e aí esse tema começou a 

entrar timidamente. (Ana Tércia Sanches). 

 

Em 2000, a CCT passou a prever a cláusula de Igualdade de Oportunidades, por meio 

da qual inúmeros avanços foram conquistados. A criação de negociação coletiva para pautas 

relacionadas a gênero, raça, sexualidade foi um símbolo de enorme avanço para as 

sindicalistas,  as quais fizeram internamente o debate que levou à vitória no congresso. Como 

consequência, gerou-se a necessidade de formação sobre as temáticas por parte dos homens. 

Essa inovação teve origem em uma pesquisa elaborada pelo DIEESE, denominada “Rostos 

dos bancários”, em que o retrato da categoria foi pesquisado, de modo a comprovar a 

necessidade de se negociar para diminuir as desigualdades sociais que estavam também 

refletidas na categoria, conforme exposto em entrevista por Neiva Ribeiro dos Santos: 

 
É, eu acho que a grande vitória mesmo é você estabelecer a mesa em 2000, né. 

Porque até então, ninguém enfim, sentava pra discutir isso, era considerado 

perfumaria, né, bobagem. Ninguém sentava. Hoje a gente tem uma mesa, é a gente, 

nós temos uma mesa bipartite pra discutir igualdade de oportunidades. [...] É, em 

2000 convencionou que nós sentamos periodicamente pra discutir essas questões. 

Então tem uma mesa de saúde, é um status, é uma negociação permanente. Então 

a gente tem uma mesa de saúde e segurança, saúde e condições de trabalho, 

segurança bancária, tem as cláusulas, salariais. É… saúde segurança, PLR, tem as 

comissões de empresa, que lidam... Comissões de empresa são as, as, as que 

consideram especificidade de cada banco, e tem a igualdade de oportunidades, que 

a gente lida com questões de gênero, raça, orientação sexual e pessoas com 

deficiência. Raça, orientação sexual, deficiência, é e diversidade, é diversidade né. 

Então, então assim, em 2000 a gente conseguiu a mesa, foi uma longa luta, porque 

a gente queria discutir esse assunto. A gente começou a fazer ainda um mapa com 

o DIEESE que era os rostos dos bancários, e a gente provou com esse 

mapeamento, que tinha desigualdade de gênero, de raça. E a partir desse 

mapeamento a gente, é… provocou vários debates, na, no poder público, audiência 

pública. E a gente conseguiu, através da pressão, nós e de outras entidades que 

usaram o mesmo, o mapa do DIEESE, que a gente vai se, que os bancos assinassem 

um termo de ajuste de conduta, para poder fazer negociação e a aí a gente fazer a 

mesa. A mesa foi importante para eles mostrarem que queriam resolver essa 

situação. Que não resolve nunca porque eles ficam jogando pra, dizendo é um 

problema estrutural, e tudo mais, e que não é culpa deles. Mas enfim, de pouquinho 
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em pouquinho a gente consegue, a gente conseguiu é… nós conseguimos melhorar 

o número, diminuir a diferença salarial entre os homens e as mulheres. (grifos 

nossos). (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

A necessidade de preparo para este formato inovador de negociação de mesa de 

negociação foi relatada por Juvandia Moreira Leite. Como havia somente uma mulher no 

comando nacional responsável pela negociação em âmbito de todo o país da categoria 

profissional, foi oferecido um curso pelo DIEESE sobre temas da mesa de igualdade de 

oportunidades. Nas suas palavras: 

 

Quando a gente conquistou a mesa de igualdade e oportunidade, só para você ver, 

tinha uma executiva, era comando nacional, e chamava executiva nacional dos 

bancários. E era, assim só tinha uma mulher nessa executiva. Tudo era homem. E 

assim, eles não sabiam o que eles iam negociar, eles não sabiam nem como falar 

assim, qual era a linguagem, como falar daqueles temas, mas qual a linguagem 

sobre aqueles temas, como tratar daqueles assuntos. E a gente teve que fazer uma 

formação para executiva nacional. Então DIEESE, na época acho que DIEESE 

preparou um curso de formação pra executiva nacional dos bancários, voltado para 

negociação do tema da mesa de igualdade e oportunidades, discutindo desde que 

como que eu falo, que termos que eu uso, porque esse termo e não esse, porque 

que a gente tem que falar, até sabe, a gente evoluir. Eu fui, além de ser a primeira 

mulher a presidir o sindicato, o comando ele é coordenado por quem preside a 

federação nacional dos trabalhadores do Financeiro, e pela, por quem preside o 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, que é o maior sindicato da base, dos 

bancários. Então ele tem uma coordenação, e quando eu fui assumir a presidência, 

eu fui a primeira mulher, na verdade não, eu fui fazer parte da coordenação do 

comando. Fui, eu passei a ser uma das coordenadoras. E os bancos falavam assim, 

e como que a gente vai fazer com a nova mesa, como é que vai ser. E eles passaram, 

eles ficaram meio apreensivos como que seria com uma mulher assim, negociando. 

Negociando de verdade o acordo. (grifos nossos). (Juvandia Moreira Leite). 

 

Ao mesmo tempo em que a figuração do Sindicato foi sendo alterada, com cargos da 

Diretoria Executiva cada vez mais sendo ocupados por líderes femininas, nas instituições 

financeiras, mais mulheres também passaram a ocupar as representações empresariais. Essa 

mudança evidencia que a pauta de inclusão de mulheres nos espaços pode ser apropriada 

pelos bancos, por meio, por exemplo, da maior presença de mulheres em cargos de poder. É 

evidente, assim, necessidade de sempre pensar gênero, classe e raça conjuntamente e a 

centralidade que a classe deve ter nas pautas feministas, ou seja, a necessária manutenção da 

relação entre feminismo e marxismo. Em entrevista, esse movimento de inserção de 

mulheres também nas instituições financeiras foi pontuado por Juvandia Moreira Leite:  

 
E eles, mas eles levaram, passaram a levar mulheres para mesa também. Aí teve 

uma mudança do lado de lá da mesa, sabe. Depois o Bradesco teve uma diretora, 

diretora mesmo, a diretora de relações. Sob o comando dela, é de recursos 

humanos. Então ela, era só homem, quando eu entrei no sindicato, nessa parte, 

nessa diretoria no Bradesco, era só homem. Foi a primeira vez que o Bradesco 
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nomeou uma mulher para essa diretoria, e ela acompanhou a mesa, agora ela é 

executiva do banco. Ela subiu, né, ela foi promovida. E aí passou a ter outras 

mulheres na mesa, do lado deles, entendeu? (grifos nossos). (Juvandia Moreira 

Leite). 

 
Eu entrei no movimento em noventa e sete, nós começamos a ter a nossa primeira 

pauta sobre a mesa de igualdade e oportunidades que é questão de gênero em dois 

mil e um, isso foi porque a mulherada se juntou e obrigou, como a gente fala a 

“macholândia” a fazer as nossas negociações. Aí foi muito engraçado porque 

imagina a mesa da FENABAN, se você pega dois mil e um, homens e homens, 

todos dos dois lados, tanto da parte patronal quanto da parte dos trabalhadores, não 

tinham mulheres na mesa, nenhuma, porque como que é o formato da mesa de um 

comando? Eles são feito de  sindicatos, dos maiores sindicatos e das federações, 

que são filiadas a confederação nacional dos trabalhadores do ramo financeiro, 

então para você fazer parte do comando você tem que ser presidente ou presidenta 

da Federação e dos sindicatos e nessa época era assim muitos homens, tinha uma 

mulher que era a Érika Kokay em Brasília, dessa época, e tinha uma outra que foi 

do Rio de Janeiro, e só. A primeira mulher presidenta dos sindicatos dos bancários 

de São Paulo foi em dois mil e dez que foi a Juvandia, então para você ver como 

que era, então em dois mil e um nós obrigamos. Aí os homens falavam, mas como 

é que eu discuto isso? Eu não sei discutir isso aí falou bom o problema é de vocês, 

vocês estão na mesa. Passou na conferência, é eixo de campanha, então a gente 

colocou que a questão de mesa de igualdade e oportunidade de gênero, raça e 

orientação sexual, era obrigatória discutir na mesa, então imagina a cara de pavor 

dos homens. Eu vou discutir gênero? Aí nós tivemos que fazer toda uma formação 

dos homens para eles poderem ir renegociar na mesa agora imagina a cara do 

patrão do outro lado, que também tinha só tinha homem. Aí eles foram obrigados 

a começar a levar para mesa também mulheres ou pessoas especializadas no 

assunto, então hoje na mesa de negociação tem dia que a maioria são mulheres, 

então tem mulheres do nosso lado e do lado de lá porque também forçou essa 

discussão dentro dos bancos que as mulheres tinham que estar no cargo de poder. 

Cargo de poder o que que era? ser executivas dos bancos, vice-presidentas do 

banco. Hoje nós não temos nenhuma presidenta banco, mas nós temos vice-

presidenta e temos executivas dos bancos que são todas mulheres, isso 

principalmente na área de RH, relações sindicais tem muitas mulheres. (grifos 

nossos). (Ivone Silva). 

 

A existência de um espaço permanente que serviu de ponto de partida da negociação 

coletiva de temas relevantes relativos a gênero, sexualidade e raça foi recebido com 

desconfiança até mesmo dentro dos sindicatos profissionais, o que exigiu posicionamento e 

disputa interna feita pelas sindicalistas, conforme demonstrado a partir dos trechos de 

entrevistas supracitados.  

Podemos notar uma dicotomia entre trabalho produtivo e reprodutivo neste ponto, 

porque as questões objeto da mesa de igualdade, a princípio, foram tratadas como de menor 

importância por não serem afetas às questões financeiras e às cláusulas econômicas. Após a 

aprovação desse instrumento, foi necessário uma preparação dos sindicalistas e das 

sindicalistas, em cursos de formação, a fim de que as temáticas pudessem ser discutidas com 

propriedade com a representação patronal.  
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Com relação, portanto, à mesa de igualdade de oportunidades, analisamos que 

figurou enorme avanço para as bancárias e para a classe trabalhadora como um todo, que 

passou, nos anos 2000, a vislumbrar espaço de discussão e de disputa de temas relativos a 

gênero, diversidade, sexualidade, racismo e pessoas com deficiência, como o 

reconhecimento dos relacionamentos homoafetivos para inclusão em plano e benefícios, a 

inclusão do nome social,  a contratação de pessoas com deficiência, a licença-paternidade e 

a licença-maternidade ampliadas, entre outras. A respeito desse processo histórico, em 

entrevista, a sindicalista Neiva Ribeiro dos Santos declarou: 

 
[...] Então eu acho que o grande marco é a mesa em si, foi um marco, a gente 

conseguiu uma coisa que até a OIT já reconheceu esse documento, que nós somos 

uma das primeiras categorias no Brasil a conseguir uma mesa pra discutir isso. 

Porque ninguém levava isso a sério, ninguém dava atenção para isso, e a 

FENABRAN foi obrigada a fazer, a partir daí todos os bancos começaram a criar 

departamentos de diversidade, departamento de não sei o quê. Eles investem muito 

nisso, né, eles investem muito nisso. Eles criaram, começaram a ganhar dinheiro 

com isso, inclusive né, porque eles associam suas ações a esses indicadores de 

gênero, raça e tal. Eles sabem que tem o “pink Money”, que só investe dinheiro 

em ações que valoriza a diversidade, eles sabem que tem muitas mulheres 

investidores, investidoras que só investem em empresas que valorizam as 

mulheres. Enfim, virou um grande business, né. Mas em 2000 não era tão visível 

assim. Então a gente foi, a gente foi inovador nisso. A gente conseguiu, nós somos 

uma das primeiras categorias que conseguiu colocar nessa mesa, por negociação, 

a cláusula de inclusão dos parceiros e parceiras no plano de saúde, que você podia, 

você não precisava, você tinha que procurava o RH, você não precisava de, tinha 

uma cláusula de sigilo, você podia procurar o RH em sigilo e pedir para incluir seu 

parceiro ou sua parceira, e ninguém ficava sabendo. Porque também, quando nós 

conseguimos isso, ainda era muito restrito esse debate de sexualidade, de sair do 

armário, não estava tão aberto quanto hoje. Embora hoje esteja aberto, mas a gente 

tá vendo esse horror do fascismo. Mas hoje a molecada, por exemplo, a juventude 

é mais aberta, mesmo a gente tendo, a gente está vivendo esses ataques, as pessoas 

são mais abertas, elas não tão nem aí não. A gente conseguiu, recentemente colocar 

que as pessoas possam escolher colocar seu nome social, em todos os seus 

documentos, no crachá, no holerite, em tudo nos bancos, né. Coisa quem em 2000 

era absurdo, você não imaginaria, então a gente conseguiu nessa mesa. É, a gente 

conseguiu, a gente fez muito trabalho para incluir pessoas com deficiência, que os 

bancos cumpram a cota de 5% de pessoas com deficiência porque os bancos, 

durante muito tempo não quiseram cumprir. E tem épocas que eles criam, que eles 

criam ONGs e pegam uma galera, de repente desistem e começam a pegar gente 

com LER, e incluir como deficiente, porque a lei permite. Enfim, é uma luta 

incessante que a gente faz, recolhendo dados, mostrando e organizando também 

esses trabalhadores com deficiência, os que permanecem no banco, mostrando que 

é… não apenas o banco tem que cumprir a cota, mas tem que de verdade dar um 

tratamento igual para essas pessoas, porque elas podem se desenvolver, elas 

querem, elas têm direito, mas a gente tem sucesso. Então eu falei da inclusão dos 

homoafetivos, falei da licença paternidade maternidade, de conseguir colocar o 

nome social nos documentos, de, das licenças adoções, acho que é importante 

também. (Neiva Ribeiro dos Santos). 
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A partir dessa conquista, a seguir passaremos a analisar as demais cláusulas que 

foram incorporadas nas Convenções Coletivas de Trabalho da categoria e que são reflexo da 

discussão inicial das pautas da mesa de igualdade de oportunidades. 

 

3.2.5 Das Bancárias com Deficiência   

 

A Convenção Coletiva de Trabalho de 2009-2010 incluiu o parágrafo único da 

Cláusula Quadragésima Terceira – Igualdade de Oportunidade, prevendo a inclusão de 

pessoas com deficiência no setor bancário. Tal previsão continua vigente, sendo 

acompanhada pela mesa bipartite de igualdade de oportunidades. Vejamos:  

 

Parágrafo único: O Programa FEBRABAN de Valorização da Diversidade no 

Setor Bancário e o Programa FEBRABAN de Capacitação Profissional e Inclusão 

Social de Pessoas com Deficiência no Setor Bancário servirão de premissa para 

orientação dos bancos na implementação de suas ações, de acordo com as 

diretrizes e planos de ação definidos ou que vierem a ser definidos no Programa. 

 

Reconhecemos que ainda há longo caminho para percorrer no que diz respeito à 

verdadeira valorização das pessoas com deficiência, necessitando de forte atuação sindical a 

fim de transformar a inclusão em realidade. 

 

3.2.6 Das Bancárias LGBTQIA+   

 

A primeira presidenta da entidade sindical relatou discriminação com relação à 

orientação sexual, o que ocasionou receio da categoria em responder o censo bancário 

relativo a esta pergunta de identificação pela possibilidade de retaliação por parte das 

instituições financeiras. Em suas palavras: 

 

As pessoas sabem que tem preconceito, que tem discriminação na verdade, tanto 

que elas fogem dessa identificação, dessa identidade. Uma coisa é você se 

identificar, no penúltimo censo a gente já incluiu, foi no penúltimo? Ou foi no 

último? Acho que foi no penúltimo, a orientação sexual. E as, e assim, a primeira 

nem todo mundo vai lá e, não é obrigatório, você se identifica se você quiser, 

continua não sendo, nessa parte. Mas assim, o primeiro você tem mais medo de 

fazer. As pessoas tinham mais medo de fazer. Eu não vou falar que sou gay, chego 

aqui e meu chefe, né, preconceituoso, homofóbico vai me demitir por isso. E a 

gente pegou as situações do dia a dia, a gente pega ainda situações no dia a dia que 

tem que ser negociada, trabalhada, que o cara que foi demitido porque era gay, e 

aí o cara, porque o chefe era preconceituoso. Falava: ah, mas você, você pode ser 

gay, só não precisa dar, não precisar dar na pinta, não precisa ser alegre desse jeito. 
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Então você tem coisas assim, absurdas, né. E essa, e aí esse tema, isso está muito 

presente na categoria. (grifos nossos). (Juvandia Moreira Leite). 

 

Como vimos no capítulo anterior, a Convenção Coletiva de Trabalho de 2009-2010 

passou a prever a Cláusula “Quadragésima Quarta – Extensão de Vantagens – Relação 

Homoafetiva” com a aplicação de todas as vantagens do instrumento coletivo aos cônjuges 

dos empregados cuja união decorra de relação homoafetiva estável, devidamente 

comprovada, o que antecedeu inclusive a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) que 

reconheceu a união homoafetiva.  

Nesse sentido, a mesa bipartite de igualdade de oportunidades foi um espaço de 

negociação da isonomia por direitos homoafetivos, tendo sido vanguarda em termos de 

cláusulas nas convenções coletivas de combate à discriminação por orientação sexual e 

identidade de gênero, garantia do uso do nome social em respeito à identidade de gênero de 

bancários e bancárias transexuais nos registros (crachás, e-mails, cartões de visita e portais 

internos), além da garantia de igualdade de direitos para casais homoafetivos142.  

Neste mês de junho, o projeto “Basta! Não irão nos calar” passa a atender também as 

pessoas LGBTQIA+ que buscarem orientação jurídica quanto à discriminação e à violência 

que sofrerem, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, como a efetivação da denúncia 

e a punição do agressor143. 

Estes avanços no tema da orientação sexual são fruto de discussões internas de 

questões relativas a este tema por meio do coletivo LGBTQIA+, que está ativo no Sindicato 

desde o início da década de 2000.  

O capitalismo historicamente buscou regular a sexualidade – embora em sua 

configuração contemporânea até mesmo se permitam novos arranjos sexuais, o liberalismo 

sexual por si só não importa em um desafio estrutural144 ao capitalismo. Não podemos negar, 

entretanto, o avanço de políticas internas de maior igualdade como as trazidas neste tópico.  

 

3.2.7 Das Bancárias Negras  

 

 
142 Nesse sentido de maior inclusão no mercado de trabalho, ressaltamos uma prática do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) que inaugurou, em 3 de maio de 2021, a campanha do mês do sindicalismo, conhecida como 

“Maio Lilás” com a campanha “Sindicalismo e Diversidade” e o lema “Sindicalismo se fortalece na 

diversidade”. 
143 Disponível em:<https://spbancarios.com.br/06/2021/alem-do-atendimentos-juridico-ja-existentes-o-

sindicato-passara-atender-tambem-pessoas>, acesso em 26/06/2021. 
144 ARRUZZA, Cinzia, BHATTACHARYA, Tithi, FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: um manifesto. 

São Paulo: Boitempo, 2019.p.72. 

https://spbancarios.com.br/06/2021/alem-do-atendimentos-juridico-ja-existentes-o-sindicato-passara-atender-tambem-pessoas
https://spbancarios.com.br/06/2021/alem-do-atendimentos-juridico-ja-existentes-o-sindicato-passara-atender-tambem-pessoas
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O racismo sofrido pelas bancárias inseridas nas instituições financeiras permeou as 

entrevistas, com manifestação explícita de algumas sindicalistas, a maioria delas, não por 

coincidência, negras. A maioria da categoria não é negra, o que não reflete a sociedade 

brasileira, cuja maioria é. A própria seleção de ingresso, afinal, serve de mecanismo para 

afastar as negras das instituições financeiras, conforme relatos das entrevistadas:  

 
E o meu primeiro banco que eu lembro, que eu soltei o currículo foi no Bradesco. 

E aí me deparei com uma série de situações que a gente pode até, que eu acho que 

é importante ressaltar que primeiro eles fazem um recorte muito sério. Primeiro a 

idade. Depois a escolaridade. Depois a gente percebe que... no final no final um 

recorte de gênero e também um recorte de raça. Eu demorei muito tempo para 

entender porque que eu participava de várias dinâmicas e naquela época eu falava 

dinâmicas, eu vou preparar pro concurso e passava em várias fases e na fase que 

era entrevista, na fase que era realmente para ser contratada, eu levava aquele não. 

Demorou muito para mim entender que estava procurando no lugar errado. Eles 

não vão, mesmo com minha escolaridade no perfil que eles pedem com os cursos 

que na época eles já exigiam algo do CPA 10, que eu acho que você também já 

ouviu falar que é uma certificação para ingressar e para fazer a parte de 

investimentos em banco e eu não entendia e depois eu falei... não é verdade, eu 

não vou entrar, eu não vou entrar porque eu sou mulher, sou negra. E assim... a 

realidade eu acho que é muito clara. (Ana Marta Lima). 

 

 

Aí então, bom, concorri e ganhei, no conselho de administração do banco eu sofri 

esse, essa pressão por ser mulher. Mulher e negra. E sindicalista. As duas, as três 

coisas [...]. Sei o que significa parar, na mão de um, na boca de um homem 

ignorante, que não tem coragem de lutar com uma mulher no mesmo patamar 

político. Aí inventa que ela é puta, inventa que ela é sapatão, inventa que ela é isso 

e aquilo outro, então tenha coragem de lutar com essa mulher com toda sua 

competência política. (Raquel Kacelnikas). 

 

 

Eu sou negra, nós temos outros diretores negros, nós temos também mulheres 

negras na diretoria mas não muitos, porque na categoria são poucas mulheres 

negras também são pouquíssimas, homens e mulheres, então proporcionalmente à 

população na categoria. Agora nosso último censo não saiu ainda, mas é 

pouquíssimo, eu posso até te mandar nosso último censo -- se quiser depois te 

mando o censo -- mas não tem, não reflete a sociedade e as desculpa dos bancos 

era que não tinham pessoas formadas na faculdade. Aí depois do governo Lula e 

Dilma a gente falou olha um monte de gente entrou, então dá pra aumentar, mas 

aí tem a questão de quem é o selecionador não contrata, mas teve o caso agora do 

trainee do Itaú, tudo branco, não tinha negro porque a seleção é eu quero do 

Mackenzie, eu quero da PUC, que fale inglês, fale francês, que tenha feito curso 

disso. Se é um preto principalmente que é da periferia, o cara não tem nada disso, 

mas se ele tiver dinheiro e emprego, ele pode aprender, então é isso que a gente 

tem discutido com os bancos o tempo todo, que não dá pra ser a mesma seleção, 

então eles querem fazer inclusão, ser diferente, mas os bancos têm feito essa 

discussão interna de mudança do seu recrutamento, pra que seja inserido mais 

negros. (Ivone Silva). 

 

 

Então é uma categoria que é majoritariamente branca, então as mulheres também 

são. Quando você olha o perfil, antes era 18% de negros, e aí aumentou pra 22 ou 

24 nesses dois últimos censos, e talvez tenha um pouco a ver com você se assumir, 

porque antes as pessoas, você se identificava. Eu lembro que no primeiro censo, 
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que os bancários da minha área falando assim: Juvândia tão perguntando se eu sou 

negro, qual é a cor da minha pele, você acha? Eu falei: acho certo sim, foi a gente 

que pediu para perguntar, gente, é pra perguntar. “Mas isso não vai me demitir, 

porque eu sou negro porque eu sou, que nada, vai nada, é porque é pra provar que 

tem pouco negro. Então no começo eles estranharam isso, o primeiro censo, você 

tem que, tem essa cultura do medo. [...] Mas eu estava falando do perfil das 

mulheres, você perguntou. Então elas têm uma escolaridade muito grande, elas, 

porque é uma exigência da própria categoria, é… no geral elas são, a maioria são 

brancas, porque é a maioria da categoria, porque ela reproduz esse sistema de 

seleção. Não dos concursos públicos, claro, não dos bancos públicos, porque aí 

entra por concurso, mas aí você reproduz um pouco da desigualdade social, né. 

Negro está mais na pobreza, entendeu? E aí você também acha esse reflexo dentro 

dos bancos, né, por isso você tem realmente uma categoria que é, mesmo com uma 

parte grande de trabalhadores que vêm dos bancos públicos, que vem de concursos 

públicos, você tem uma presença muito grande de brancas. É, bom, aí têm salários 

menores, tão em cargos ainda de maiores salários, tem um teto ali. A gente subiu 

um pouco, mas ainda tem um teto. Porque antes não chegava às gerências de 

agência. (Juvandia Moreira Leite). 

 

 

Olha, eu não consigo pensar o Brasil sem o movimento sindical, não dá para 

pensar. Porque ainda é um país, do ponto de vista legalista, legalista não, do ponto 

de vista do direito, atrasado, bem atrasado, na minha avaliação. É um país que 

ainda não resolveu sua pauta da escravidão, não está resolvido. O seu povo não 

resolveu isso ainda. Ainda existe uma síndrome, eu chamo de síndrome de 

escravagismo né. Até a posição dos próprios descendentes, afrodescendentes é um 

problema. É uma pauta bem mal resolvida. (grifos nossos). (Raquel Kacelnikas). 

 

Esse cenário de discriminação tem sido foco da entidade sindical, com o Coletivo de 

Combate ao Racismo do Sindicato, desde o início da década de noventa, e a constante 

formação de negras. Para a atual presidenta da entidade sindical:   

 
A maioria branco, mulheres brancas, eu não consigo trazer, imagina se tem poucas 

ainda mulheres negras e homens negros, então aí vai refletir poucos, mas aí a gente 

tem alguns, são poucos, mas que vão fazendo a discussão, então hoje por exemplo 

na questão de Raça, a gente tem o Julio, dentro do sindicato. A gente foi dando a 

oportunidade de fazer mestrado, de fazer doutorado, ou seja, ir crescendo, porque 

também a gente vê isso, das pessoas também terem saídas, elas terem alternativas 

além do movimento sindical também. Então a pessoa milita e pode estudar, desde 

que isso não atrapalhe todo movimento, todo seu trabalho no sindicato, da pra 

fazer acordos, como o banco é hoje, então hoje você tem acordos de jornadas 

flexibilizadas no trabalho que se faz banco de horas paga, faz cursos e os próprios 

bancos pagam, nós achamos que é importante, principalmente os negros, eles 

avançarem em cargos na sociedade que sejam importantes para essa discussão. 

(grifos nossos). (Ivone Silva). 

 

Ademais, o projeto “Basta!Não irão nos calar”, implementado em 2019 no Sindicato 

para atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, passou a atender 

também pessoas negras vítimas de racismo, para que seja feito o acolhimento e o 

encaminhamento para a tomada das medidas judiciais cabíveis. 
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3.2.8 Dos Mecanismos de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho: Combate ao 

Assédio  

  

Além disso, na Convenção Coletiva de Trabalho de 2016-2018, incluiu a Cláusula 

57 para o Programa de Desenvolvimento Organizacional para a melhoria das relações de 

trabalho, o que diz respeito ao trabalho produtivo, mas tem como foco a melhoria das 

relações de trabalho. Além disso, a Cláusula 58 que versa sobre o Protocolo de Prevenção 

de Conflitos no Ambiente de Trabalho demonstra a preocupação com a valorização da 

diversidade e a construção de um ambiente de trabalho saudável. Ambas as cláusulas foram 

mantidas nos instrumentos coletivos posteriores, o que demonstra um avanço para a 

categoria profissional.  

A Convenção Coletiva de Trabalho de 2018-2020 aprofundou estas duas previsões, 

sendo que a Cláusula 58 - Mecanismo de Prevenção de conflitos no ambiente de trabalho – 

Adesão voluntária passou a prever, no parágrafo segundo, a condenação de ato de assédio, 

com a disponibilização de canal específico para encaminhamento de denúncias, reclamações 

ou pedidos de esclarecimento, endereçados diretamente ao banco ou ao sindicato, o qual 

passa ser o responsável por apresentar a questão ao banco, com a preservação do nome dos 

empregados denunciante e denunciado, e prazo de quarenta e cinco dias para solução da 

questão pelo banco. 

Para a atual presidenta do Sindicato, houve avanço na pauta relativa ao assédio 

sexual, conforme entrevista concedida: 

 
Para pensar, a gente é reflexo da sociedade, então não adianta, é por isso que no 

sindicato a gente nunca deixa de fazer cursos de gênero, de raça, de orientação 

sexual, porque a pessoa realmente tem que entender porque ela está lá na ponta, 

porque os dirigentes vão pegar casos na lá na ponta, que são de assédio sexual, aí 

ele vai lidar como com isso? No início era muito difícil para os homens e as 

mulheres lidarem com isso [...], já teve caso em que a gente viu a mulher vítima 

de assédio sexual dentro do banco ser punida e os assediadores não. Hoje, por 

exemplo, os bancos não toleram mais isso, demite assediador, então é um grande 

avanço, mas foi avançando do lado de lá e do lado de cá. (Ivone Silva). 

 

Desse modo, o assédio sexual e o assédio moral passaram a ser disciplinados pelo 

instrumento coletivo. Por esse mecanismo, a denúncia pode ter o apoio da entidade sindical 

para demandar o empregador, mas é critério da bancária optar por intermédio do sindicato 

ou por recorrer diretamente à instituição financeira.  

 

3.2.9 Da Centralidade do Trabalho Reprodutivo nas Convenções Coletivas de Trabalho  
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As sindicalistas bancárias trouxeram suas contribuições para o sindicalismo, com 

propostas concretas que visam romper com a desigualdade entre mulheres e homens. 

Notamos que esta atuação nas mesas de negociação foi determinante para incluir pautas que 

possuem relação com o trabalho reprodutivo, tal como compreendido nas três esferas em que 

a reprodução acontece – em atividades que regeneram a trabalhadora como força de trabalho, 

tais como comer, dormir, ter saúde, transporte e uma casa limpa; a reposição geracional, com 

a esfera biológica da reprodução com gestação, parto, lactação; e, por fim, as atividades que 

regeneram as pessoas que não são trabalhadoras, como o cuidado com as crianças, os idosos 

e as aposentadas. 

Dessa forma, as cláusulas escolhidas possuem relação com a centralidade do trabalho 

reprodutivo, com deslocamento do foco no das cláusulas econômicas. Nas palavras das 

sindicalistas entrevistadas: 

 
O papel do movimento sindical, eu diria primeiro de tudo é a defesa dos 

trabalhadores que ele representa, pra tentar transformar a vida desse trabalhador 

melhor. Melhor no seu ambiente de trabalho, melhor na sua remuneração, melhor 

nos direitos. Porém, esse trabalhador ou essa trabalhadora, eles estão inseridos 

numa sociedade que têm muitos problemas. Então o papel do sindicato não pode 

ser exclusivo a... a defender os direitos daquele trabalhador junto em [defesa?], 

mas ele tem que atuar pra melhoria das condições de vida deste cidadão que é 

trabalhador. Então é aquilo que nós já chamamos lá atrás do sindicato cidadão. 

Então o sindicato ele atua fortemente é, na sociedade, pra melhoria sei lá do salário 

mínimo pra atualização das regras das tabelas de imposto de renda, pra melhoria 

das condições das mulheres na sociedade, enfim, nós atuamos em todas as frentes 

que diga a respeito ao crescimento do cidadão, a liberdade do cidadão em termos 

de direito, em termos de dignidade. É então nesse sentido eu acho que por mais 

difícil que esteja hoje em dia, não que em algum momento tenha sido fácil, mas 

hoje nesse governo tá muito difícil. Por mais difícil que seja fazer sindicalismo 

hoje, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel sim, e a questão de gênero 

como eu lhe falei ela é uma constante, ela é prioritária. Eu diria ela tá sempre tanto 

na formação da direção quando a gente vai, pra uma nova direção né no final do 

mandato, todos os dirigentes não precisa ser falado nada, né... mas todos os 

dirigentes já têm na cabeça a questão e a importância de trazer a mulher para o 

sindicato. E trazer a mulher e trazer o afrodescendente, e agora também trazer as 

pessoas com deficiência. Enfim, o sindicato têm que representar é, a sociedade. E 

a sociedade é composta de mulheres, de afrodescendentes, de pessoas com 

deficiência. Então nós temos esse tipo de preocupação. (grifos nossos). (Rita 

Berlofa). 

 

Assim a mesa de igualdade de oportunidades na questão de gênero pra nós 

mulheres ela foi extremamente importante porque nós somos a maioria já da 

categoria, nós mulheres somos a maioria, a gente tem mais qualificação que os 

homens, a qualificação de formação, de capacitação e a gente é ainda tem salários 

menor que o dos homens, e a gente também ainda ocupa menos cargos de poder 

né dentro dos bancos. Então ela serve, isso eu digo diretamente com as 

negociações com os bancos, porém ela extrapola essa questão, porque ela também 

tem um debate com a sociedade, onde nós no sindicato discutimos por exemplo as 

relações compartilhadas que a gente acredita que pra gente ter uma sociedade mais 
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justa, mais igualitária né ela passa por várias questões, as questões de gênero é 

uma delas, e dentro dessas questões por exemplo as relações compartilhadas elas 

são um dos aspectos muito importantes para a gente conseguir diminuir essa 

desigualdade no mundo do trabalho. Porque não é possível que uma mulher que 

dentro do seu lar não tem uma relação compartilhada, que ao chegar no trabalho, 

ela já preparou o café da manhã para os filhos, já pôs roupa para lavar, depois 

roupa no varal, já pôs o lixo para fora, já pegou o ônibus e já preparou a lancheira 

dos filhos deixou os filhos na escola é impossível que ela chegue no seu local de 

trabalho, que ela vai ter o mesmo rendimento que um homem, que não fez nada 

disso e saiu de casa trocou de roupa e foi trabalhar. (grifos nossos). (Anatiana 

Alves). 

 

Por isso, a importância de analisar cláusulas relacionadas diretamente à noção do 

cuidado com os filhos e filhas, como auxílio-creche, auxílio-babá, auxílio educação, auxílio 

filhos excepcionais ou deficientes físicos, ausências legais relacionadas ao pai com o 

nascimento do filho ou com a internação hospitalar de esposa, filho, pai ou mãe, e 

acompanhamento do filho no médico.  

A reprodução social está relacionada ao aspecto biológico, da gestação ou aborto, 

bem como a licença-paternidade. Esta, especificamente, vincula-se ao curso de paternidade 

responsável e demonstra a importância dada à formação para a construção de novas relações, 

nas quais o trabalho reprodutivo seja compartilhado. Além disso, a oferta do curso pelo 

próprio sindicato demonstra o preparado da entidade sindical sobre o tema e possibilita que 

o bancário frequente e se aproxime da estrutura física do Sindicato, transpondo barreiras ou 

eventual preconceito com o espaço sindical. 

Na Convenção Coletiva de Trabalho de 2020-2022, o repúdio à violência doméstica 

e familiar contra a mulher foi disciplinada nas cláusulas 48 e 55, demonstrando verdadeira 

ponte da unidade de análise entre o trabalho produtivo e reprodutivo, uma vez que a violência 

sofrida no lar impacta diretamente o desempenho do trabalho nas instituições financeiras. 

Por isso, a responsabilidade é também do empregador com a realocação da bancária e o 

oferecimento de financiamento especial. 

Por parte da entidade sindical, o atendimento por meio do projeto “Basta! Não vão 

nos calar” demonstra um tensionamento com a forma jurídica atual, de representação 

somente da categoria profissional e circunscrita à sua base territorial, tendo em vista que as 

advogadas atendem todas as mulheres que buscam o atendimento. 

Neste ponto, é crucial apontar que a violência de gênero privada e pública estão 

relacionadas e se reforçam mutuamente, tendo como beneficiário principal o capital. A 

atribuição do trabalho reprodutivo às mulheres leva ao trabalho produtivo precário, em 

piores condições financeiras. Sendo a violência parte integrante do capitalismo, “a violência 
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de gênero não é autônoma. Ao contrário, ela tem raízes profundas em uma ordem social que 

entrelaça a subordinação das mulheres à organização do trabalho com base no gênero e à 

dinâmica de acumulação do capital”145.  

Portanto, a simbiose e a inseparabilidade analítica entre o trabalho produtivo e 

reprodutivo podem ser identificados nas cláusulas das convenções coletivas e na atuação das 

lideranças femininas sindicalistas. Essa forma de atuação, com efeito, desafia o próprio 

conceito de organização sindical tradicional. Nas palavras de Tithi Bhattacharya:  

 

Torna-se evidente, então, que a melhor forma de lutar pelos direitos das mulheres 

na esfera da produção é através de nossas organizações trabalhistas. Há alguns 

momentos verdadeiramente inspiradores na história do trabalho nos quais os 

sindicatos lutaram pelo direito ao aborto, salários iguais e contra a homofobia. Mas 

a classe trabalhadora não trabalha só no seu local de trabalho. Uma trabalhadora 

também dorme na sua casa, seus filhos brincam no parque público e frequentam a 

escola local e, às vezes, ela pede para sua mãe aposentada ajudar na cozinha. Em 

outras palavras, as principais funções da reprodução da classe trabalhadora têm 

lugar fora do local de trabalho146. 

 

 

3.2.10 Da Ainda Inalcançável Equidade Salarial entre Bancários e Bancárias   

 

A diferença salarial entre os homens e as mulheres que exercem a mesma função é 

uma realidade ainda presente hoje. É importante destacar, no entanto, que a pauta da 

igualdade salarial não em si é capaz de emancipar a classe trabalhadora, que deve ter em seu 

horizonte o fim do modo de produção capitalista. 

No curso histórico e da luta de classe, pequenas vitórias e tensionamentos da forma 

jurídica são válidos, conforme abordamos no primeiro subcapítulo desta tese. Nesse sentido, 

a pauta de igualdade salarial foi sempre presente durante os anos analisados, dentro do 

escopo da discriminação no mercado de trabalho, com a apresentação de dados das 

diferenças salariais, com recorte de gênero e raça.  

Essa temática foi pauta de diversas Folhas Bancárias, como a Folha Bancária nº 

4.361147, com a matéria de capa “O preço da desigualdade”, que trouxe dados sobre a 

 
145 ARRUZZA, Cinzia, BHATTACHARYA, Tithi, FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: um manifesto. 

São Paulo: Boitempo, 2019.p.64. 
146 BHATTACHARYA, Tithi. O que é a teoria da reprodução social? Revista Outubro, n. 32, 1º semestre de 

2019. p.109. Artigo originalmente publicado em 10 set. 2013 no periódico Socialist Worker. Tradução de Maíra 

Mee Silva e revisão técnica de Mariana Luppi. Disponível em:< http://outubrorevista.com.br/wp-

content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf>, acesso em 02/06/2021. 
147 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.361. 

Direitos estão em jogo. Disponível em:< https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-

06-27/00000011025/textos/000_23__baixa.pdf>, acesso em 18/05/2021.  

http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf
http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf
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diferença da ocupação das mulheres nos cargos de diretoria, assim como mostrou a  Folha 

Bancária nº 4.460148.  

A partir de metodologia guiada pelo DIEESE149, foram levantados dados mais 

representativos da categoria das bancárias e o cálculo deflacionado do salário, de modo que 

podemos comparar o salário de 2002 e 2019, por ser expresso em termos monetários deste 

último ano. 

A respeito da média da remuneração, o ano de 2013 foi o menor em termos de 

diferença salarial entre mulheres e homens, contando com 66,6%, enquanto o ano de 2015 

foi o maior, com a apuração de 73,6%. A Tabela 01 e o Gráfico 01, abaixo, demonstram a 

série histórica, de 2002 a 2019 com a distribuição anual dos vínculos empregatícios, a 

remuneração média de homens e mulheres e a diferença entre eles.  

 

Tabela 01 – Distribuição anual de vínculos e remuneração real média nos municípios da base 

de representação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, por sexo - 2002 

a 2019 

 

Ano Base 2019 - Deflator INPC-IBGE 

¹ Municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista. 

² CNAEs Classe: 64.21-2 Bancos Comerciais; 64.22-1 Bancos Múltiplos com Carteira, 64.23-9 Caixas 

Econômicas; 64.31-0 Bancos Múltiplos sem Carteira; 64.32-8 Bancos de Investimentos. 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

 
148 SEEB. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Folha Bancária n.º 4.460. 

Combata o assédio. Disponível em:<  https://cedoc.spbancarios1.com.br/storage/arquivo_historico/2014-06-

27/00000011026/textos/000_20__baixa.pdf, acesso em 10/05/2021.  
149 Agradecemos ao Dr. Daniel Ferrer de Almeida, advogado, pesquisador e economista no Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) pelo enorme auxílio na elaboração das 

Tabelas expostas. 
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Elaboração: Própria / Orientação: DIEESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Distribuição de vínculos por sexo nos municípios da base de representação do 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e evolução da diferença salarial entre 

mulheres e homens – 2003 a 2019 

 
¹ Municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista. 

² CNAEs Classe: 64.21-2 Bancos Comerciais; 64.22-1 Bancos Múltiplos com Carteira, 64.23-9 Caixas 

Econômicas; 64.31-0 Bancos Múltiplos sem Carteira; 64.32-8 Bancos de Investimentos. 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Elaboração: Própria / Orientação: DIEESE 
 

Após essa série histórica, podemos confirmar esse padrão em diversos tipos de 

ocupações bancárias, com um olhar detido ao último ano que tivemos acesso, o de 2019, que 

demonstra de modo pormenorizado a disparidade entre as remunerações dos homens e 

mulheres, conforme Tabelas 02 e 03 dos Anexos.  

Portanto, em que pese não ser o enfoque desta pesquisa, que visou demonstrar a 

centralidade do trabalho reprodutivo, podemos notar que a bandeira histórica por equidade 

salarial entre gênero ainda é fundamental. 
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3.3 Das Relações com os Movimentos Sociais  

 

A renovação do sindicalismo passa por uma relação estreita com os movimentos 

sociais, o que no caso estudado, vem ocorrendo historicamente. A importância de construir 

alianças é a possibilidade de mudanças na própria estrutura interna da entidade sindical e a 

ampliação de sua atuação. Para a pesquisadora Deise Recoaro, “o sindicalismo de 

movimento sindical possibilita reativar e reviver a dimensão de luta e mobilização vividas 

no passado, a ponto de desequilibrar o poder dominante”150. 

Segundo a sindicalista Ana Tércia Sanches, a CUT formou várias gerações de 

mulheres feministas, com aprendizado do movimento sindical, a partir do movimento 

feminista. Para a diretora:  

 

Sempre existiu a relação com os movimentos feministas e eu insisto assim até em 

dizer, que o movimento sindical aprendeu muito com o movimento feminista. Eu 

acho, entendeu?! Vou dizer assim, de mim das minhas colegas a gente ia, a gente 

foi formada pelos movimentos feministas vamos dizer assim. Mas é verdade que 

a CUT, aí não sei como é que você vai dizer, a CUT é movimento feminista, a 

CUT sempre teve ligada aos movimentos feministas e a CUT também nos formou. 

E a CUT também tinha um grupo muito bom de mulheres, muito bom. Vou te 

dizer que são mulheres assim, que eu nem sei quanto que elas aparecem na história 

da CUT, do movimento, mas elas fizeram uma luta muito difícil porque elas eram 

sozinhas, eram poucas né, num lugar muito hostil, mas assim, que nem eu citei 

dois assim que eu me lembro, mas olha, eu lembro também da, da Marcha Mundial 

de Mulheres, agora me ocorreu. A gente sempre teve reunião com a Marcha, a 

gente sempre foi nos 8 de março junto com as meninas, nas passeatas, nas 

manifestações. Eu lembro que teve uma vez uma manifestação, que a Diolinda do 

MST foi presa, é uma mulher, até virou personagem de novela do Benedito Rui 

Barbosa. E eu lembro que a gente também foi pra cadeia, você ver, ela era uma 

rural, era uma trabalhadora rural mas ela era uma líder assim que inspirava [...]. 

(grifos nossos). (Ana Tércia Sanches). 

 

 

Ana Lúcia de Camargo, por sua vez, relembrou a relação com a Sempreviva 

Organização Feminista – SOF e declarou que o movimento feminista, apesar de na época 

não ser assim denominado, já existia e tinha atuação conjunta com o sindicato: 

 

Sempre teve. A gente sempre se juntou com o movimento feminista. Apesar de 

não se chamar feminista nesse começo né. Era muito difícil pra nós, assumir o 

termo feminista. Muito difícil. Porque você tinha que enfrentar muitas coisas. 

Então assim, a gente falava assim: movimento de mulheres. Movimento de gênero. 

Mas não falava feminista. Hoje para mim é diferente. Hoje eu sei que eu trabalho 

com economia feminista, que é outra história. Eu trabalho com empoderamento 

 
150 RECOARO, Deise Aparecida. “Sindicalismo de movimento social e a organização das mulheres”. BIB, São 

Paulo, n. 93, 2020. p. 19. 
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feminino, que é outra história. Mas naquela época a gente se juntava com o SOF, 

que era o movimento das mulheres, tinha vários movimentos que se juntavam em 

torno da CUT. Nós trabalhávamos para ajudar esses movimentos com estrutura de 

sindicato. Então quando vinha o 8 de março, era a gente que eles vinham procurar. 

Por que quem tinha estrutura para botar uma passeata na rua? Era o sindicato. 

(grifos nossos). (Ana Lúcia de Camargo). 

 

 

A entrevistada Maria Lúcia Mathias utilizou a metáfora do polvo para descrever a 

atuação diversificada do Sindicato: 

 
Nos movimentos sociais de moradia tinha gente atuando. Em várias coisas. E tinha 

todo o incentivo e era pauta de reunião de diretoria sim, uma atividade que ia ter a 

gente poder não só participar como apoiar, então sempre todos os movimentos, de 

esquerda estiveram presentes no cotidiano da diretoria do sindicato. Com 

incentivo dos diretores participar. Inclusive nos movimentos internacionais. 

Representantes nos organismos internacionais, tivemos e temos ainda né. Então 

bancários é assim como um polvo. (grifos nossos). (Maria Lúcia Mathias). 

 

O espaço do Sindicato é muitas vezes utilizado por diversos movimentos, como o 

coletivo de economia feminista, a feira da sororidade, a cooperativa de alimentos e feiras 

com imigrantes. Portanto, o espaço físico deixa de se restringir somente ao uso restrito da 

categoria, mas passa a ser ocupado por toda a classe trabalhadora. Conforme Ana Lúcia de 

Camargo: 

  

[...] Nós fizemos a feira da sororidade em 2019, porque aí veio a pandemia em 

2020 nós tivemos que parar. Mas assim, eu faço parte do coletivo que chama Elas, 

que trabalha com economia feminista, aqui em Heliópolis. E aí, nós começamos a 

fazer uma feira da sororidade no espaço do sindicato. Eles sediam o espaço pra 

gente. [...] E nós fizemos parcerias, foram coisas muito boas em 2019. [...] Então 

assim, essas parcerias são importantes, e eu acho que muda a cara do sindicato, né. 

Muda a cara do sindicato. Então é isso que eu aprendi a fazer de outra forma. Então 

acho que vocês têm bastante coisa que a gente pode usar, vamos fazer parceria, 

vamos trazer o movimento aqui pra dentro. Ai você leva lá a Dona Ju que tem uma 

cooperativa de mulheres que faz comida. Vamos levar lá pra dentro. Nós fizemos 

feiras lá no saguão do sindicato em 2019 também, com imigrantes africanos e sul-

americanos, sabe. Eles trouxeram o artesanato deles, divulgaram. Nós fizemos 

uma parceria também com o pessoal que veio da África, veio de Angola, para cá. 

Então eles falaram, falaram lá no sindicato. Assim, a gente, eu ajudei a construir 

essas pontes, porque eu acredito realmente que só através de pontes a gente 

consegue trazer essa oxigenação para o movimento. (grifos nossos). (Ana Lúcia 

de Camargo). 

 

Neiva Ribeiro dos Santos relembrou a atuação conjunta com a Marcha Mundial de 

Mulheres, bem como a luta internacional, com a UNI Global:  

 

A gente participa, assim, é... a gente participa da Marcha das Margaridas, a gente 

participa das marchas da parte de mulheres. A gente já participou bastante da 

Marcha Mundial de Mulheres, tem algumas mulheres nossas que participam, 

porque assim, na CUT, a CUT participa da AMB, da Marcha Mundial de 
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Mulheres. Ela se, ela se agrega com vários movimentos feministas, mas assim, 

movimento feminista tem muitas vertentes. É pessoal, tem muitas vertentes e 

muitas cisões [...] A gente participa da UNI Global Union, que é um sindicato do 

setor de serviços, sindicato global, e lá tem uma, um setor de mulheres. Eu faço 

parte desse setor. A UNI ela representa 20 milhões de trabalhadores no mundo 

todo, na África, na América, na Ásia, na Europa. (grifos nossos). (Neiva Ribeiro 

dos Santos). 

 

A relação entre sindicalismo e os movimentos sociais tem sido uma relação benéfica 

a ambos os movimentos com vistas a atuações antissistêmicas. Aliás, esta pode ser inclusive 

uma das chaves dos constantes avanços da atuação no Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

Osasco e Região.  

Após as análises dos avanços obtidos por meio da atuação feminina, passamos no 

próximo item a compreender, na visão dessas atrizes sociais, a percepção sobre suas atuações 

e os impactos destas. 

 

3.4 Ouçam as Mulheres: O Que Dizem as Sindicalistas Bancárias sobre o Impacto da 

Liderança Feminina no Sindicato  

 

A partir da noção de que a inserção das mulheres na liderança sindical ocorreu ao 

largo da história do sindicato, neste item da pesquisa, praticaremos justamente a a escuta, ou 

no caso, a leitura dessas vivências e o compartilhar dessas percepções de mulheres acerca da 

mudança das lideranças feministas. 

Para a primeira presidenta do Sindicato, a atividade sindical feita por lideranças 

femininas tem impacto na pauta da negociação coletiva, que evoluiu no tema de gênero e 

posteriormente passou a tratar de temas como a orientação sexual e o combate ao racismo. 

Essa atividade sindical implica, além disso, um olhar diferente para o cotidiano do espaço 

sindical, com uma alteração da postura dos próprios sindicalistas homens e com impacto 

inclusive na entidade patronal, a qual passou a contar com a participação de mulheres nas 

mesas de negociação também. Nas palavras de Juvandia Moreira Leite: 

 

Sim tem mudança, a mudança começa inclusive com a pauta, a pauta já muda. 

Quando eu, mesmo antes de estar na presidência, a gente estava na direção, 

intervindo na pauta, então isso muda bastante. Muda o olhar, muda, a gente insere, 

conseguiu inserir temas que, dar peso a temas que tinham, que não tinham tanta 

importância, tanto peso. Imagina, porque, na verdade assim, o brasileiro é meio 

presidencialista, se um diretor falava daquele tema tem um peso, mas se a direção, 

a pessoa da presidência, da executiva está falando daquele tema, isso tem outro 

tema, entendeu? Embora nós funcionamos muito coletivamente. Então você insere 

temas importantes, negociações importantes, um olhar diferente ali nas políticas 

do dia a dia, e do sindicato, do sindicalismo. Nosso caso acho que a gente, no meu 
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caso, no das mulheres que foram se empoderando, a gente empoderou mulheres, 

entendeu? A gente ajudou a empoderar mulheres. A apoiar mulheres, tanto no 

nosso sindicato, na nossa, na base de atuação nossa, quanto nas outras também 

que a gente, né, nos outros sindicatos que a gente apoiava, dava apoio para aquelas 

mulheres que estavam disputando. Então isso, eu acho que isso promoveu uma 

mudança grande. A gente que está ali, eu por exemplo nem consigo, talvez eu nem 

perceba o quanto a gente mudou, entendeu? Eu lembro quando eu entrei no 

sindicato, no coletivo de gênero, pessoal falava, tinham umas brincadeirinhas no 

corredor, que era bem o resultado desse machismo, que era, falava que era 

comissão Vaporeto. Olha que coisa absurda né. Vaporeto era aquele negócio que 

limpa a casa. Então eles falavam isso, hoje não tem graça falar de comissão do 

Vaporeto no sindicato, um negócio que seria, é ridículo, porque não tem sentido. 

Então isso foi mudando, você muda desde o comportamento sabe, muda isso, 

muda bastante. Porque essa comissão ela produziu, ela estudou, ela produziu 

política, ela conseguiu financiamento. A gente conseguiu projeto, financiamento 

internacional, então, a gente fez coisas assim, e coisas que, tanto que chegou a 

presidência do sindicato, entendeu? Então, a gente mudou o sindicato. Acho que 

as mulheres que atuaram ao longo dessa história aí, nós mudamos e a gente mudou 

muita coisa. Em vários temas eu acho que primeiro a gente evoluiu com esse tema 

de mulheres, depois a gente foi evoluindo com o tema da orientação sexual, com 

o tema da política antirracismo, também tem uma atuação importante. Mas a gente 

ajudou a serem temas, e mudou a cara da negociação, estou dizendo que a mesa 

dos bancos mudou, passou a ter mulheres. E eles inseriram mulheres na mesa 

porque eles se sentiram meio que pressionados, eles verem mulheres com a nossa 

participação, com a minha, com a de outras mulheres que vieram depois. (grifos 

nossos). (Juvandia Moreira Leite) 

 

Para a segunda presidenta eleita na entidade sindical, Ivone Silva, a presença de 

mulheres trouxe outra forma de compreender os desafios e lidar com eles, com respostas 

mais ousadas, o que pode ser visualizado na mesa de negociação, com avanços e ousadia nas 

propostas:  

 

Eu acho que é o olhar, a forma como a gente lida com a sociedade com alguns 

problemas, eu acho que, por exemplo, às vezes eu acho que tem homens que são 

muito travados ou são muitos, tem uma característica, tem homens que são muito 

ousados e tem outros que não, mas eu acho que a mulher é mais ousada, às vezes 

ela ousa mais em algumas propostas, então eu acho assim, nesse momento em que 

eu, como presidenta do sindicato e Juvandia como presidenta da confederação, eu 

acho que nós conseguimos assim avançar em muitas coisas que talvez que os 

homens ficassem muito receosos de fazer, negociações muitos ousadas que a gente 

faz ou até mesmo nesse momento de pandemia em que a gente está conseguindo, 

apesar de tudo, fazer as eleições do sindicato, as assembleias, a conferência 

estadual, a conferência nacional, porque é engraçado, a gente aceita os desafios de 

formas diferentes, e aí eu não sei se é criação, porque acho que isso tudo dá pra 

aprender, mas eu acho que às vezes o homem ele fica muito travado, então ele não 

pode ter sentimentos, ele não pode isso ele não pode aquilo, ele sempre tem a 

razão, ele sempre tem não sei o que, então a mulher, ela lida com isso de uma outra 

forma, porque ela foi criada de uma outra forma, e não quer dizer que a gente 

também  não tenha um pouco dessa parte masculina [...]. (grifos nossos). (Ivone 

Silva). 
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Para Rita Berlofa, a existência de mulheres em cargos de direção do Sindicato implica 

ter espaço para que as demandas femininas possam ecoar, diante do mesmo lugar em que 

ocupa na sociedade. A sindicalista, ademais, expressa a compreensão de que, passado tanto 

tempo, os postos de poder devem ser ocupados por mulheres:  

 

 

Olha, eu diria que aquilo que nos diferencia, é aquilo bem que somos melhores e 

mais fortes. Então, por exemplo, eu vejo que o fato de ter liderança mulheres ela 

propicia que a demanda das trabalhadoras tenha eco, entendeu? Porque a mulher, 

ela entende exatamente a dificuldade da outra mulher, então por exemplo, nós 

mulheres sabemos da dificuldade da mulher que trabalha e tenha dupla e quando 

não é tripla jornada e eu pergunto: o homem teria esta sensibilidade, esta mesma 

sensibilidade? Eu acredito que não. Então a importância de mulheres em cargo de 

direção são mulheres que vão dar eco às necessidades de outras mulheres, seja na 

questão de condições de trabalho, seja na questão da responsabilidade 

compartilhada com companheiro que foi isso que eu disse do curso de formação 

que nós temos, seja na questão da preocupação com creches ou na questão de 

violência contra a mulher. Então são problemas das mulheres que eu entendo que 

encontra eco em outras mulheres, então é fundamental a participação das mulheres 

para reverberarem esse grito das outras mulheres de ajuda, de socorro, de 

mudança. E outra, a sociedade quem foi que disse que a sociedade tem que ser 

comandada pelos homens? Onde? Onde está escrito isso? E se tiver escrito a gente 

apaga, risca e muda, porque somos representamos o mesmo percentual de homens. 

Então, eu acho que esse tempo todo em que nós estivermos à margem de alguma 

forma a gente foi se preparando para esse momento de chegar e falar basta. Então 

a gente vem com muita força, que nós tiramos muito tempo para nos prepararmos 

para isso. Então eu, eu realmente acho que a mulher é fundamental para ecoar a 

demanda das outras mulheres. (grifos nossos). (Rita Berlofa) 

 

 

A sindicalista Adriana Oliveira Magalhães localiza a potência feminina para os 

avanços e as transformações sociais, junto com as pessoas negras e LGBTQIA+. Além disso, 

insere o direito e o direito do trabalho como aliados nesse percurso:   

 

Eu acho que a mudança está acontecendo por nós, pelas nossas mãos pelas mãos 

das mulheres, a mudança vai acontecer e essa grande percepção que a sociedade 

está tendo de que não é possível haver racismo, então eu diria que é a luta das 

mulheres e o povo negro junto, a população LGBTQI+, é por nós. Eu acho que os 

homens brancos, heteronormativos, mais velhos, eles têm que compreender, ou 

eles serão generosos ou eles vão uma hora acordar e falar: puxa passou um trator 

sobre a gente, porque é a mudança que veio para o mundo, a revolução feminista 

e a luta, a gente vai fazer aqui a nossa grande luta, pela diáspora. Então é isso que 

eu quero dizer, acho que tenho certeza também que o direito tem muito a contribuir 

também né, no direito trabalhista que vem sendo tão aviltado. Mas tem muito a se 

fazer também, e se você for conversar com alguma outra companheira, tem esse 

instrumento bacana que a gente negociou né, que é uma é uma referência também 

de algo novo para a própria atuação de advogadas na questão aí do combate à 

violência doméstica e como isso também pode ser ação pra acordos coletivos, 

porque também vai mudando as relações trabalhistas, porque a gente vai ter que 

pensar, é em proteção pra essas mulheres, mudança de local de trabalho, 

acompanhamento psicológico [...].(grifos nossos). (Adriana Oliveira Magalhães).  

 



 

180 

 

 

Já a diretora Anatiana Alves entende que as sindicalistas lidarem com assuntos 

relacionados ao gênero, de forma humanizada e acolhedora, é o diferencial:  

 

Olha, eu vejo, óbvio tem diferenças, assim muito né. Eu, eu quando entrei no 

sindicato, tinha um presidente homem, que era o Luiz Cláudio Marcolino e eu tive 

pouco contato pouca a vivência com ele e logo depois a gente teve a Juvandia, e 

desde então a gente está com sindicato conduzido por mulheres. Então eu posso 

dizer que eu tenho pouca experiência de saber como que é um sindicato conduzido 

por homens, mas das poucas ocasiões que eu tive contato assim com alguém da 

presidência, sendo uma mulher eu posso dizer que eu percebi a diferença, porque 

eu sei se eu fosse falar sobre aquele mesmo assunto com um homem, a recepção, 

o tratamento dado aquele assunto seria muito talvez diferente do que eu tive, então 

eu acho assim, que as mulheres têm uma tendência a serem, que estão na liderança 

do sindicato, mais acolhedoras, às questões das mulheres, mais humanas, e aí eu 

acho que isso já é uma grande diferença. onde você consegue se sentir mais 

acolhida. Uma relação mais humanizada assim, porque os homens por si só pela 

sua natureza eu acho que tem um excesso às vezes de praticidade, que deixam 

assim as coisas muito duras, eu acho que isso, tem algumas. (grifos nossos). 

(Anatiana Alves). 

 

A centralidade do trabalho reprodutivo, com o cuidado das filhas e dos filhos, a 

divisão das tarefas domésticas, bem como a importância de ações para viabilizar a 

participação efetiva das mulheres no espaço sindical são algumas das mudanças 

vislumbradas pela liderança sindical, nas palavras de Ana Marta Lima:  

 

Vou olhar um todo. Eu acho que a gente tem um carimbo, um toque a mais para 

dar nas coisas, né? Por exemplo, esse olhar, para eu ter mulheres debatendo um 

assunto a gente precisa o que? Ter um olhar para os filhos dessas mulheres. Eu 

preciso trazer segurança para essa mãe que o filho vai estar bem aqui do lado dela, 

que ela pode se doar, ela pode se dedicar. Estão isso vem de uma gestão de uma 

mulher. Um homem jamais ia ter esse olhar. Fala assim o lugar da mulher é em 

casa, ela vai cuidar dos filhos e o marido vai vir pra reunião e depois vai passar 

alguma coisa par ela, entendeu? Se der deu, se não der, ok. A mulher está 

preocupada com os filhos, com a sociedade, com a política, com o meio ambiente, 

o bem-estar, assim em um todo. Então eu senti que a parte da saúde também, a 

gente precisa falar. As mulheres tem um olhar muito cuidadoso nessa parte. Gente, 

aí, a mulher sofre de TPM, se for falar isso para um homem ele vai falar, não você 

está com frescura. A gente fala em reunião, TPM é sério. Tem mulher que não 

consegue levantar da cama. Isso não é um mimimi, isso a gente não tem que 

desconsiderar. Se é um homem que está na gestão vai falar assim, você acha que 

eu vou abordar esse assunto aqui? Não vou, não vou, entendeu? Desse assunto 

também de compartilhar tarefas. Nós tivemos uma campanha muito forte em 

relação à gênero e falamos quanto é importante as mulheres colocarem os homens 

para fazer as tarefas de casa. Oh eu vou voltar a estudar você vai ter que me ajudar, 

fazer uma janta para o filho, você vai ter que me ajudar, e às vezes esse me ajudar 

não é nem me ajudar, é ajudar a casa, é ajudar você mesmo. Porque senão eles 

fazem as coisas assim, oh estou fazendo para ajudar, você contribui porque você 

mora no local, você compartilha do mesmo ambiente que eu. Então se você tem o 

direito de sair para estudar, fazer pós, doutorado, mestrado, eu também posso. 

Quem vai ficar com os filhos? Oh, vamos aqui ver a melhor forma, que eu também 

não parei a minha vida para cuidar dos filhos e consiga também ter uma inserção 

dos meus estudos ou algo que eu queira fazer?  Então isso também houve um 
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debate muito grande e nós conseguimos que os homens eu acho que ouça isso e 

abram o leque. Oh, não dá mais para só as mulheres não participarem desse debate. 

As mulheres precisam participar também. E para elas estarem aqui, você muitas 

vezes vai precisar estar lá, cuidando do filho, fazendo a comida, levando a criança 

na escola, fazendo uma série de coisas que contribui com a educação, com a 

melhoria, com a inserção dessa mulher no mercado de trabalho e na vida. (grifos 

nossos). (Ana Marta Lima). 

 

Outra característica própria da direção sindical das mulheres é a humanização do 

poder. Dado o peso histórico do trabalho reprodutivo, quando ocupando carga de liderança, 

a representante feminina está atenta a esta questão. Todavia, como ressalta a sindicalista Ana 

Lúcia de Camargo, não basta ser mulher, é preciso conjugar outros atributos para uma gestão 

diferente. Em suas palavras:  

 

Eu vejo diferença. Por exemplo, quando a mulher assume um cargo de poder, eu 

acredito que você humaniza a instituição. Primeira coisa. A mulher traz nesse seu 

bojo, traz essa sua mágica, mesmo as que não são mães, mas tem uma, toda uma 

aura, vou falar um pouco disso, porque eu acredito muito nisso. Uma aura do 

cuidar e do autocuidado e do cuidar do outro. Então assim, nós somos ensinadas 

desde pequenas a fazer isso. E acho que existe também todo uma questão, uma 

questão profunda dentro da mulher, que é esse cuidar. Enquanto quando você 

assume uma questão de poder, você assume um momento de poder, porque você 

está no poder, você não é. A gente tem que pensar que o poder é uma coisa que 

passa, né. E esse poder, ele pode se humanizar. Eu acho que as mulheres ali 

humanizam esse poder. Elas humanizam. Não que os homens tenham humanidade. 

Mas você traz outras características que muitas vezes ficam fora do movimento 

sindical. Te dar um exemplo concreto. Nós não podíamos estudar no final da 

década de 80, começo da de 90. Porque, nossa, sair para estudar, deixar o sindicato 

para fazer uma pós-graduação, que absurdo, e a luta, e o movimento? Essa é uma 

visão de época. Como essa gestão que vem a partir de 97, que é final dos anos 90. 

Que assumiu essa luta tal. Você já começa a ter uma facilidade, um entendimento, 

de que é necessário estudar, é necessário crescer individualmente, para crescer 

coletivamente. São essas pequenas nuances de mudança de postura que eu acho 

que é interessante. Porque também colocar só uma mulher por ser mulher não 

resolve. Eu acho que não resolve. Acho que tem que ter uma mudança de essência 

nessas relações de poder. Entendendo que as pessoas têm o seu movimento 

indivíduo, tem seu movimento coletivo, tem as redes que ela transita, tem a sua 

família. (grifos nossos). (Ana Lúcia de Camargo). 

 

Para Maria Lúcia Mathias, as principais diferenças foram a maior rigidez com 

questões organizativas, como respeito aos horários das reuniões e controle do tempo das 

falas nas assembleias, e uma escuta mais atenta das sindicalistas para com as bancárias, em 

razão de ter como interlocutora uma diretora mulher. Além disso, há o incentivo à formação 

contínua das sindicalistas, com liberação correspondente no tempo de aulas. Vejamos:  

 

Bom, eu acho que, que, teve algumas questões práticas, né. Porque, que nem eu, 

eu gosto muito das coisas certas. Reunião com horário para começar e para acabar. 

[...] Eu botei um monte de regra lá, horário para começar, tempo de fala. Inclusive 

nessa coisa de treinar o pessoal, treinar, ensinar o pessoal a controlar quando for 
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falar numa assembleia você não pode falar 10, 15 minutos. Geralmente você tem 

3 minutos. Eu tenho que ir aprendendo a  capacitar para síntese, de maneira a você 

expor sua ideia... Então eu era muito rígida nessa questão do tempo da fala, horário 

da reunião, pauta. Então essa coisa assim organizativa. E eu trouxe também um 

lado de deixar mais à vontade as funcionárias, os diretores de vir conversar 

individualmente, expor um determinado problema, às vezes um problema pessoal 

e dar espaço para ouvir. Se eu não podia resolver, paciência, mas pelo menos dei 

espaço para ouvir. Entender que eu sempre valorizei muito o estudo. Os dirigentes 

estudantes. [...] Dentro desse dia inteiro pode haver exceções para questões que eu 

considerava prioritárias que era principalmente os estudos. O pessoal poder 

terminar sua faculdade. A gente vai muito jovem para lá. Eu quando fui já tinha 

terminado a faculdade. Eu tenho dúvida se eu não tivesse terminado a faculdade, 

se eu conseguiria. Porque são muitas atividades. Muitas atividades “noturna”, 

muita atividade de fim de semana. Então acaba que essa abertura, eu acho que eu 

na condição de mulher, a Adozinda também, uma pessoa que deu muito espaço 

para esse tipo de coisa. Então eu acho que nós inovamos. (grifos nossos). (Maria 

Lúcia Mathias). 

 

Para a sindicalista Raquel Kacelnikas, a capacidade da mulher em perceber e 

observar o todo e o outro ser humano é o que seria um diferencial. Em suas palavras:  

 

Eu acho que a mulher é mais objetiva, trabalha com 3, 4 coisas ao mesmo tempo 

e isso é verdade, mas eu acho que ela tem um grau de exigência, um jeito de exigir 

as coisas mais do que o homem [...]. Acho que a mulher ela tem uma, ela tem um 

potencial a mais para observar o todo, das pessoas, do conjunto que tá com ela, a 

diretoria, os funcionários, ela observa mais esse todo. [...] Então a mulher tem uma 

capacidade mais aguçada, na minha avaliação, para perceber um humano. É 

difícil, mas uma mulher, acho que ela tem uma percepção melhor para sacar a 

diretoria como um todo [...].  (grifos nossos). (Raquel Kacelnikas). 

 

Sob liderança feminina, ocorre um importante espelhamento da condução das 

questões pelas mulheres, com um conhecimento, inclusive emocional, de como lidar com as 

questões e conflitos de modo a criar um ambiente sindical mais harmônico. Nas palavras de 

Neiva Ribeiro dos Santos:  

 

 

Sindicato liderado por mulher é outra coisa. Porque assim, infeliz, não sei se 

felizmente ou infelizmente, as pessoas sempre tentam rotular a gente pelas 

experiências, pelos nossos afetos. Então as mulheres têm que ir pros cuidados, 

porque elas são mais, elas cuidam mais, ela isso, ela aquilo. Elas são mais fortes 

porque elas, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem a gente ser mulher 

ajuda a gente a tomar as melhores decisões e a ter mais paciência com as coisas 

que a gente tem que cuidar, ser mais compreensiva e liderar. Por exemplo, a gente 

tem um sindicato, que apesar da diversidade, você imagina 88 diretores, todo 

mundo opina, todo mundo participa, toda semana nós temos reunião, tudo é 

discutido conjuntamente, todas as pautas, todo mundo participa. Você imagina 

você é manter isso em harmonia, você criar formas de discussões onde tem que 

ter muito jogo de cintura, tem que ter muita, tem que ter muita sacada, tem quer 

ter muito jeito de falar com as pessoas, tem que ter muita afetividade na hora, tem 

que ter muita paciência na hora de, tem que ter muita firmeza na hora de ter. Então 

eu acho que a gente, que a gente é bem diferente, porque pelo menos os homens 

que eu via, a gente tem um sindicato muito harmônico. Porque, aí as pessoas se 
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espelham, a gente percebe que tem respeito de verdade pelas mulheres. [...] Lidera 

com tranquilidade. As pessoas confiam na gente, a gente faz as coisas com 

tranquilidade. Se precisar de conversar mais, a gente conversa. Não tem medo de 

ser questionado, não tem medo de ter que conversar mais, não ter medo de ficar. 

Precisa de mais tempo pra conversar, não quer terminar agora reunião. [...] E isso 

é muito bom para você ganhar confiança, respeito e a fidelidade, empenho das 

pessoas pra liderar junto com você, entendeu? [...] É o nosso jeito de liderar é 

muito legal [...]. E aí, se fosse eles liderando, podia dar algum, podia dar algum 

“tilt”. Mas enfim, né, eu acho legal, espero que dê mais 88 anos, a gente segue em 

falta.  (grifos nossos). (Neiva Ribeiro dos Santos). 

 

Ainda neste trecho da entrevista, notamos a intenção da continuidade de mandatos 

encabeçados por mulheres. Após oitenta e oito anos para que houvesse a primeira presidenta 

eleita no sindicato, há a intenção de que nova geração seja formada para dar seguimento ao 

trabalho que vem sendo desempenhado em prol das mulheres, pessoas com deficiência, 

LGBTQIA+, negros e negras, enfim, da classe trabalhadora em seu conjunto. Conforme 

colocado por Raquel Kacelnikas em entrevistas, este conjunto de reivindicações são 

importantes: 

 

O movimento sindical, a CUT veio discutindo o tema, mas eu mesma não tinha 

ainda entendido que era importante. Fui entender no processo. Que era importante. 

Aliás, não que cuidar da questão da mulher não fosse importante, criar uma 

secretaria eu achava que não era importante. Mas o tema era importante. Mas criar 

uma secretaria só para isso eu achava que ia diluir a discussão da luta de classes 

né. O respeito a mulher o direito a mulher, o direito do negro, da negra, ele é uma 

questão de classes também. Não é só da cor ou da sexualidade, não da sexualidade, 

do fato de ser mulher. Então era isso, a criação da secretaria ou não que o assunto 

não fosse importante. Achava que as lutas tinham que ser dentro da luta de classe. 

(grifos nossos). (Raquel Kacelnikas). 

 

Assim, diante dos desafios impostos pelo capitalismo contemporâneo, os caminhos 

do sindicato implicam fortalecer a representação sindical ampliada, com o afastamento de 

formas corporativistas que privilegiam somente suas categorias profissionais. Este formato 

deve se abrir para articular dimensões igualmente vitais à organização da classe trabalhadora, 

como gênero, raça, etnia, geração, orientação sexual151.  

  

 
151 ANTUNES, Ricardo Coltro. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São 

Paulo: Boitempo, 2018. p. 294-298. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No percurso da tese, tomamos como ponto de partida o papel dos sindicatos e de 

sua capacidade de reinvenção para se apresentar como instrumento da classe trabalhadora 

apto a enfrentar à precarização das relações de trabalho na atualidade, cada vez mais 

aprofundada pela ofensiva neoliberal restauradora. Nesse sentido, apontamos para a 

necessidade de relação com o feminismo e, por isso, desenvolvemos estudo de caso com a 

experiência da presidência feminina no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e 

Região, em que está em curso o quarto mandato de mulheres no cargo máximo da entidade 

sindical, atualmente liderado por uma mulher negra.  

Este caminho, cujos objetivos eram compreender o impacto da participação das 

mulheres nos cargos de direção sindical, e de que forma esta atuação poderia fornecer 

aportes para um novo sindicalismo.  Para isto, do ponto de vista metodológico, utilizamos 

a análise de documentos sindicais, entrevistas semiestruturadas, bem como a revisão 

bibliográfica dos temais centrais discutidos e que compõem as perguntas desta tese.  

No primeiro capítulo, sustentamos a necessidade da reaproximação entre o 

feminismo e o marxismo, por isso discorremos sobre as bases teóricas da teoria unitária da 

reprodução social, com o retorno a teoria marxista para a compreensão societal, atrelados 

ao feminismo, visto que a centralidade do trabalho reprodutivo para o modo de produção 

capitalista é apresentada, com a unidade de análise entre produção e reprodução, esta 

inclusive como campo político. Posteriormente, demonstramos a histórica presença das 

mulheres nas reivindicações, sendo um diferencial do Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, Osasco e Região a possibilidade da presença feminina desde sua fundação. Com o 

intuito de dar voz as atrizes sociais, desde o primeiro capítulo, apresentamos trechos 

selecionamos das entrevistas com fio condutor sobre cada tema abordado. Neste, foi objeto 

o histórico de militância antes do ingresso no sindicato, a dificuldades enfrentadas para a 

participação no movimento sindical, o combate interno do machismo, e a questão da saúde 

relacionada a participação na entidade sindical. 

No segundo capítulo, passamos a compreender a experiência concreta da inserção 

das mulheres no sindicato, com a apresentação dos impactos de sua atuação como liderança 

sindical, de modo a compararmos o período de presidência masculina e o da feminina, ainda 

que compreendamos que esta análise perpassa o momento histórico do país. Escolhemos 

analisar o estatuto da entidade sindical, o qual foi alterado para inserção de cota de gênero, 
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a composição da diretoria executiva, as previsões relativas ao trabalho reprodutivo contida 

nas Convenções Coletivas de Trabalho, e a questão da igualdade de oportunidades 

conforme foi abordada no jornal sindical Folha Bancária nos meses de março do período 

em estudo, de 2000 a 2020. 

No terceiro e último capítulo, analisamos a concepção dos sindicatos e sua 

capacidade de transformação social, ainda que circunscrito ao modo de produção 

capitalista. Nesse sentido, abordamos de forma crítica e ancorada na teoria unitária da 

reprodução social as alterações nos instrumentos coletivos, introduzidas principalmente 

pela mesa bipartite de igualdade de oportunidades, com previsões para pessoas com 

deficiência, bancárias negras, bancárias LGBTQIA+, os mecanismos de combate ao 

assédio e à violência doméstica e familiar, a inequidade salarial ainda existente, da relação 

com os movimentos sociais, todas estas renovações da ação sindical inclusive a partir das 

percepções das atrizes sociais envolvidas cujo narrativa histórica e evidencia de atuação é 

um dos objetivos gerais desta pesquisa.  

Dessa forma, por todo percurso percorrido e explicitado acima, notamos que a 

atuação das mulheres no sindicato desafia o sindicalismo a medida em que evidencia a 

separação artificial e política entre o trabalho produtivo e reprodutivo.  

Ao focarmos a análise nas mudanças internas ocorridas no sindicato, pode destacar 

que a atuação das mulheres foi responsável pela construção de reuniões não-hierárquicas 

dentro do sindicato, entre sindicalistas homens e as mulheres, foco na formação, passando 

a ser mais aceita a saída da dirigente para as atividades acadêmicas, a maior atenção para 

que o número de sindicalistas liberadas do trabalho nas instituições financeiras se 

equiparasse ao dos homens. Em suma, houve a implementação de uma agenda de gênero 

dentro do sindicato, mas não somente isto, temas essenciais como maior inserção de 

pessoas com deficiência nos bancos, o combate ao racismo, a inclusão de bancárias 

LGBTQIA+ também ganharam maior evidência nos debates internos da entidade sindical 

e fora dele. 

Por outro lado, igualmente vislumbramos que a participação das mulheres na 

cúpula sindical de base trouxe benefícios à negociação coletiva. Nesse sentido, ao determo-

nos o exame da atuação feminina para os efeitos em prol da categoria, notamos que a voz 

das mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, principalmente 

nas negociações coletivas, foi responsável por demandas por creches, melhores condições 

de trabalho, participação política, reconhecimento do casal homoafetivo, aumento da 
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licença-paternidade mediante a realização de curso, combate ao assédio e a violência 

doméstica e familiar, que passaram a ser previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho.  

Com efeito, durante este período de liderança feminina, ainda que seja um 

processo histórico a conquista de um direito por meio de negociação coletiva, a existência 

da mesa de igualdade de oportunidades, fruto de disputa interna conforme demonstramos 

por meio das entrevistas realizadas, passou a ser espaço de debates para a melhoria das 

condições de trabalho, com foco no trabalho reprodutivo, inclusive.  

Assim, não é exagero afirmar que a igualdade da participação de homens e 

mulheres nos espaços de direção sindical é etapa de superação das diferenças de gênero, 

com importância da participação das mulheres nas mesas de negociação coletiva para 

certificar que suas demandas não saiam da pauta de negociação.   

Desse modo, devemos remontar as organizações de luta no sentido de ressignificar 

as reinvindicações limitadas as cláusulas econômicas para reconhecer que a batalha por 

melhores condições de existência e relacionada ao trabalho reprodutivo, nas esferas em que 

a reprodução acontece: atividades que regeneram a trabalhadora como força de trabalho, 

tais como comer, dormir, ter saúde, transporte, limpeza da casa; a reposição geracional, 

com a esfera biológica da reprodução, com gestação, parto, lactação; e, por fim, as 

atividades que regeneram as pessoas que não são trabalhadoras, como o cuidado com as 

crianças, os idosos, as aposentadas. 

Ao longo desta pesquisa consideramos a experiência de mulheres comuns na 

disputa feminista, inseridas no campo do sindicalismo. Notamos que há tensão no sentido 

de reinventar o modelo sindical, inclusive com o tensionamento da forma jurídica 

tradicional da representação sindical, uma vez que a última conquista inserida na convenção 

coletiva de trabalho, sobre o combate à violência doméstica e familiar permitiu a 

institucionalização de projeto cujo atendimento não se restringe as bancárias, mas a todas 

as mulheres que buscarem auxílio. Ainda, tampouco está restrito as bases territoriais de 

representação sindical, porque atendem, por meios telemáticos todo o país. 

Neste exemplo pontual, demonstramos como o feminismo é campo político em 

disputa, bem como a existência de uma força concreta do processo protagonizado pelo 

sindicalismo feminista, que descola dos limites e demonstra a potência de transformação 

social. 

  Portanto, diante do avanço de neoliberalismo e do intento à precarização geral, 

com a fragilização das relações de trabalho, é urgente que a classe trabalhadora apresente 
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uma resposta com força coletiva, o que pode ser feita por meio dos sindicatos, espaço 

histórico que deve servir para construção da consciência coletiva e a aglutinação do 

conjunto da classe trabalho. Para isto, impõe a restauração da ação sindical, o que passa, 

necessariamente por dar lugar e voz as diferentes atrizes sociais, tal como tem sido feito no 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.  
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ANEXO 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Qual seu nome e que função tinha antes de assumir o sindicato? 

 

2. Qual foi seu primeiro contato com o sindicato? Enfrentou dificuldades com seus 

familiares/companheiro ou teve incentivo na sua participação? 

 

3. Como entrou para a direção do sindicato e há quanto tempo exerce este papel? 

 

4. O sindicato obedece ao critério de cotas para as mulheres?  

 

5. Como o sindicato trata as cláusulas de gênero nas negociações coletivas e instrumentos 

coletivos (CCTs e ACTs)? 

 

6. Quais são, na sua opinião, os obstáculos a participação das mulheres no sindicato? Como 

são tratados os casos de machismo no interior do sindicato? 

 

7. O sindicato realiza atividades de formação/debates? Com qual frequência? E quais os 

temas? As atividades realizadas reúnem sindicalistas e trabalhadoras? Há creche/monitora 

para deixar as crianças? 

 

8. Qual a participação das mulheres na sua categoria? Você acredita que haja um perfil para 

as trabalhadoras na sua categoria? Qual seria? 

 

9. O sindicato estimula a participação das mulheres em marchas, greves e paralisações? De 

quais formas? Qual a incidência? 

 

10. O sindicato tem traçado ações em conjunto com o movimento feminista? Se sim, em 

quais situações? 
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11. Para você qual é o papel/função do sindicato? Este tem cumprido o seu papel? Como ele 

pode contribuir para a luta das mulheres? 

 

12. Na sua opinião há problemas comuns entre as mulheres trabalhadoras e as mulheres das 

classes dominantes? Como tratar desta relação? 

 

13. Você conhece o movimento feminista fora da organização sindical? O que acha dele? 

Como você percebe as lutas feministas na última década? 

 

14. Você vê alguma mudança na liderança sindical realizada por mulheres? 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Adriana Oliveira Magalhães, portadora do CPF n.º CPF 256.171.938-30, concordei em 

participar, livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência 

transformadora das mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, 

concedendo entrevista pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material 

coletado será arquivado ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado 

e apresentado em forma de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, 

em periódicos especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não 

remunerada e livre de despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Ana Lucia de Camargo, portadora do CPF 051.264.468-35, concordei em participar, 

livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Ana Marta Lima, portadora do CPF n.º 253.067.478-76, concordei em participar, livre e 

espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Ana Tercia Sanches, portadora do CPF n.º 107.345.428-28, concordei em participar, 

livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Anatiana Alves Rosa, portadora do CPF n.º 279.490.228-84, concordei em participar, 

livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Ivone Maria da Silva, portadora do CPF n.º 116.554.098-22, concordei em participar, 

livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Juvandia Moreira Leite, portadora do RG. 38.067.073-2, concordei em participar, livre 

e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giovana.labigalini@usp.br


 

206 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Maria Lúcia Mathias, portadora do CPF n.º 944.664.088-15, concordei em participar, 

livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Neiva Maria Ribeiro dos Santos, portadora do CPF 127.638.768-70, concordei em 

participar, livre e espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência 

transformadora das mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, 

concedendo entrevista pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material 

coletado será arquivado ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado 

e apresentado em forma de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, 

em periódicos especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não 

remunerada e livre de despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

                  Entrevistada:  

 

                   

                 Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Raquel Kacelnikas, portadora do RG n.º 8.189.383-8, concordei em participar, livre e 

espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Rita C. Berlofa, portadora do CPF n.º 891.216.438-49, concordei em participar, livre e 

espontaneamente da pesquisa “Sindicalismo feminista: a potência transformadora das 

mulheres no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região”, concedendo entrevista 

pessoal e virtual. A entrevista foi gravada e transcrita e todo material coletado será arquivado 

ao final da pesquisa. Estou ciente de que esse material será analisado e apresentado em forma 

de tese de doutoramento, relatório de pesquisa ou artigos científicos, em periódicos 

especializados e congressos. Minha participação foi voluntária, não remunerada e livre de 

despesas. 

A referida pesquisa é desenvolvida pela doutoranda Giovana Labigalini Martins, sob 

orientação do professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, vinculados ao programa de pós-

graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP, na área de 

concentração do Direito do Trabalho e da Seguridade Social.  

Em caso de dúvidas serei esclarecida pela pesquisadora responsável, por telefone (19) 

9.9797-1256 ou pelo e-mail: giovana.labigalini@usp.br.  

O Termo é assinado por mim, pelo professor orientador e pela entrevistadora. 

 

                   Entrevistada:  

 

                  Entrevistadora:  

                 

                   Orientador:  
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TABELAS 

 

Tabela 02 

Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base de representação do sindicato dos bancários de São Paulo, por 

ocupação e sexo - 2019 

CBO 2002 Ocupação 

Homens Mulheres Total Remuneração 

Mulheres / 

Remuneração 

Homens 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Escriturario De Banco 10.494 R$ 7.689,67 10.383 R$ 7.216,86 20.877 R$ 7.454,52 93,9% 

Gerente De Contas - Pessoa Fisica E 

Juridica 
5.171 R$ 6.274,88 8.641 R$ 5.696,35 13.812 R$ 5.912,94 90,8% 

Administrador 4.381 R$ 7.362,39 4.995 R$ 6.758,19 9.376 R$ 7.040,51 91,8% 

Gerente Administrativo 3.738 R$ 12.458,52 4.242 R$ 7.563,93 7.980 R$ 9.856,66 60,7% 

Assistente Administrativo 2.894 R$ 3.874,94 4.776 R$ 3.378,64 7.670 R$ 3.565,90 87,2% 

Caixa De Banco 2.243 R$ 2.490,88 4.281 R$ 2.412,70 6.524 R$ 2.439,58 96,9% 

Analista De Produtos Bancarios 2.948 R$ 7.920,36 3.181 R$ 6.921,03 6.129 R$ 7.401,70 87,4% 

Analista De Desenvolvimento De Sistemas 4.120 R$ 9.488,35 1.902 R$ 8.174,48 6.022 R$ 9.073,37 86,2% 

Analista De Negocios (A) 2.329 R$ 6.005,50 3.066 R$ 5.277,59 5.395 R$ 5.591,83 87,9% 

Operador De Telemarketing Receptivo 1.619 R$ 2.282,53 3.376 R$ 2.261,99 4.995 R$ 2.268,65 99,1% 

Analista Financeiro (Instituicoes 

Financeiras) 
2.380 R$ 8.255,35 2.142 R$ 7.180,75 4.522 R$ 7.746,33 87,0% 

Pesquisador De Engenharia E Tecnologia 

(Outras Areas Da Engenharia) 
2.696 R$ 10.342,52 780 R$ 9.912,96 3.476 R$ 10.246,13 95,8% 

Atendente De Agencia 1.079 R$ 2.536,43 2.284 R$ 2.588,55 3.363 R$ 2.571,83 102,1% 

Analista De Credito (Instituicoes 

Financeiras) 
1.580 R$ 7.736,98 1.557 R$ 7.167,32 3.137 R$ 7.454,24 92,6% 

Gerente De Agencia 1.417 R$ 11.129,72 1.526 R$ 9.068,34 2.943 R$ 10.060,86 81,5% 

Gerente De Produtos Bancarios 1.809 R$ 19.457,57 1.011 R$ 16.208,33 2.820 R$ 18.292,69 83,3% 

Operador De Negocios 1.174 R$ 5.524,46 1.356 R$ 4.323,18 2.530 R$ 4.880,61 78,3% 
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Analista De Suporte Computacional 1.629 R$ 10.392,36 791 R$ 6.753,16 2.420 R$ 9.202,85 65,0% 

Contador 1.210 R$ 9.666,81 1.155 R$ 7.859,93 2.365 R$ 8.784,38 81,3% 

Gerente De Clientes Especiais (Private) 716 R$ 11.302,61 1.539 R$ 6.941,08 2.255 R$ 8.325,94 61,4% 

Supervisor Administrativo 1.039 R$ 6.606,94 1.180 R$ 5.484,74 2.219 R$ 6.010,19 83,0% 

Gerente Comercial 1.104 R$ 14.745,24 867 R$ 10.761,91 1.971 R$ 12.993,06 73,0% 

Assistente De Vendas 599 R$ 3.572,96 1.371 R$ 3.293,86 1.970 R$ 3.378,72 92,2% 

Gerente De Riscos 1.010 R$ 13.250,91 663 R$ 11.873,36 1.673 R$ 12.705,00 89,6% 

Auditor (Contadores E Afins) 803 R$ 12.066,72 542 R$ 10.534,64 1.345 R$ 11.449,33 87,3% 

Advogado 445 R$ 12.421,46 823 R$ 9.732,44 1.268 R$ 10.676,14 78,4% 

Tecnico De Operacoes E Servicos 

Bancarios - Renda Fixa E Variavel 
496 R$ 6.197,02 761 R$ 4.366,17 1.257 R$ 5.088,60 70,5% 

Analista De Recursos Humanos 320 R$ 7.422,53 880 R$ 6.815,12 1.200 R$ 6.977,10 91,8% 

Auxiliar De Servicos Juridicos 364 R$ 4.888,00 750 R$ 4.453,63 1.114 R$ 4.595,56 91,1% 

Analista De Pesquisa De Mercado (A) 485 R$ 7.186,49 571 R$ 7.329,16 1.056 R$ 7.263,64 102,0% 

Chefe De Servicos Bancarios 362 R$ 4.851,55 680 R$ 2.974,58 1.042 R$ 3.626,66 61,3% 

Auxiliar De Escritorio, Em Geral 342 R$ 2.067,18 514 R$ 1.858,80 856 R$ 1.942,06 89,9% 

Operador De Telemarketing Ativo E 

Receptivo 
274 R$ 3.580,58 581 R$ 3.444,09 855 R$ 3.487,83 96,2% 

Gerente Financeiro 556 R$ 20.492,69 229 R$ 17.992,51 785 R$ 19.763,34 87,8% 

Gerente De Desenvolvimento De Sistemas 546 R$ 18.198,45 215 R$ 16.000,35 761 R$ 17.577,44 87,9% 

Analista De Cobranca (Instituicoes 

Financeiras) 
366 R$ 5.561,93 388 R$ 5.695,23 754 R$ 5.630,53 102,4% 

Tecnico De Operacoes E Servicos 

Bancarios - Cambio 
229 R$ 4.227,11 422 R$ 1.975,35 651 R$ 2.767,45 46,7% 

Gerente De Captacao (Fundos E 

Investimentos Institucionais) 
382 R$ 16.790,06 212 R$ 13.952,67 594 R$ 15.777,39 83,1% 

Secretaria  Executiva 13 R$ 4.022,07 549 R$ 8.262,22 562 R$ 8.164,13 205,4% 

Operador De Computador (Inclusive 

Microcomputador) 
420 R$ 10.405,19 135 R$ 6.249,65 555 R$ 9.394,38 60,1% 

TOTAL Ocupações Selecionadas 65.782 R$ 8.342,26 75.317 R$ 6.132,68 141.099 R$ 7.162,81 73,5% 
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Nota: Foram selecionadas as 40 ocupações com maior número de vínculos ativos em 31/12, representando assim 90,03% de toda a categoria. 

¹ Municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de 

Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

² CNAEs Classe: 64.21-2 Bancos Comerciais; 64.22-1 Bancos Múltiplos com Carteira, 64.23-9 Caixas Econômicas; 64.31-0 Bancos Múltiplos sem Carteira; 64.32-8 Bancos 

de Investimentos. 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Elaboração: Própria / Orientação DIEESE 

 

 

Tabela 03 

Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base de representação do sindicato dos bancários de São Paulo, por 

escolaridade e sexo - 2019 

Escolaridade 

Homens Mulheres Total Remuneração 

Mulheres / 

Remuneração 

Homens 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Analfabeto 114 N.D. 118 N.D. 232 N.D. N.D. 

Até 5ª Incompleto 8 N.D. 16 N.D. 24 N.D. N.D. 

5ª Completo 

Fundamental 
118 N.D. 233 N.D. 351 N.D. N.D. 

6ª a 9ª Fundamental 20 R$ 1.287,56 13 R$ 2.474,42 33 R$ 1.755,11 192,2% 

Fundamental Completo 79 R$ 3.414,61 49 R$ 2.697,95 128 R$ 3.140,27 79,0% 

Médio Incompleto 349 R$ 2.050,26 469 R$ 1.269,71 818 R$ 1.602,73 61,9% 

Médio Completo 4.461 R$ 5.006,63 4.450 R$ 4.043,73 8.911 R$ 4.525,78 80,8% 

Superior Incompleto 9.936 R$ 4.833,31 10.467 R$ 3.831,92 20.403 R$ 4.319,58 79,3% 

Superior Completo 58.423 R$ 10.363,37 64.770 R$ 7.166,45 123.193 R$ 8.682,56 69,2% 

Mestrado 1.323 R$ 19.138,45 589 R$ 14.594,23 1.912 R$ 17.738,58 76,3% 

Doutorado 391 R$ 11.148,87 332 R$ 7.305,70 723 R$ 9.384,09 65,5% 

TOTAL 75.222 R$ 9.420,99 81.506 R$ 6.570,33 156.728 R$ 7.938,51 69,7% 
N.D.: Não disponível por inconsistência da base de dados. 
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¹ Municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom 

Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

² CNAEs Classe: 64.21-2 Bancos Comerciais; 64.22-1 Bancos Múltiplos com Carteira, 64.23-9 Caixas Econômicas; 64.31-0 Bancos Múltiplos sem 

Carteira; 64.32-8 Bancos de Investimentos. 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Elaboração: Própria / Orientação DIEESE 

 

 

Tabela 04 

Distribuição de vínculos e remuneração nominal média nos municípios da base de representação do sindicato dos bancários de São Paulo, por 

faixa etária e sexo – 2019 

Faixa 

Etária 

Homens Mulheres Total Remuneração 

Mulheres / 

Remuneração 

Homens 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

Vínculos 

Ativos 

Remuneração 

Nominal 

Média 

15 a 17 114 R$ 851,37 197 R$ 822,36 311 R$ 833,00 96,6% 

18 a 24 6.548 R$ 4.031,07 7.236 R$ 3.426,03 13.784 R$ 3.713,45 85,0% 

25 a 29 14.020 R$ 5.851,59 15.375 R$ 4.665,82 29.395 R$ 5.231,38 79,7% 

30 a 39 29.463 R$ 9.429,30 34.313 R$ 6.644,08 63.776 R$ 7.930,79 70,5% 

40 a 49 15.781 R$ 13.340,76 16.869 R$ 8.956,53 32.650 R$ 11.075,60 67,1% 

50 a 64 8.805 R$ 12.401,83 7.258 R$ 8.066,32 16.063 R$ 10.442,85 65,0% 

65 ou 

mais 
491 R$ 5.274,74 258 R$ 4.730,34 749 R$ 5.087,22 89,7% 

TOTAL 75.222 R$ 9.420,99 81.506 R$ 6.570,33 156.728 R$ 7.938,51 69,7% 
¹ Municípios: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, 

Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

² CNAEs Classe: 64.21-2 Bancos Comerciais; 64.22-1 Bancos Múltiplos com Carteira, 64.23-9 Caixas Econômicas; 64.31-0 Bancos 

Múltiplos sem Carteira; 64.32-8 Bancos de Investimentos. 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

Elaboração: Própria / Orientação DIEESE 

 


