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Edição Especial do Dia Internacional das Mulheres        

Eu sou mulher e decidi viver de escolhas, não de chances, optei por ser motivada e não 
manipulada, ser útil e não usada, me sobressair, não competir. Eu escolhi amor próprio e 
não autopiedade. Eu escolhi ouvir minha própria voz, não a opinião dos outros. Eu descobri 

que ser mulher é ser livre, é ser líder, senhora do meu destino.
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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Coordenação Colegiada - SINTET-UFU

O Dia Internacional das Mulheres, comemorado 
no dia 8 de março, não é só um dia para 
comemorações, mas também discussões acerca 
do papel da mulher na sociedade atual. Assim, 
o SINTET-UFU por meio de sua Coordenação 
de Políticas Sociais Antirracismo organiza três 
atividades durante a semana do dia 8 de março.

Nos dias 6 e 7  serão realizados dois seminários 
com o tema “É pela vida das mulheres! Reforma 
da Previdência, machismo, violência e racismo”. 
O primeiro, acontecerá no anfiteatro do bloco 
8C, campus Umuarama da UFU a partir das 
14 horas. O segundo acontecerá no anfiteatro 
do bloco 3Q, campus Santa Mônica Já no dia 
8, durante paralisação das técnicas e técnicos-
administrativos em educação da UFU, haverá um 
ato pelo fim da violência contra a mulher, contra 
a reforma da previdência e pelo Fora Temer. O 
ato acontecerá na praça Tubal Vilela, a partir uma 
hora da tarde.

Além disso, o sindicato publica mais uma 
edição do Ligeirinho Especial Dia das Mulheres. 
Buscamos abordar o chamado para greve 
internacional das mulheres, algumas conquistas 
do movimento feminista, e lutas que ainda 
precisam avançar. Aproveite a leitura!
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Mulheres rumam em direção à greve 
geral internacional

Um grupo de intelectuais e 
ativistas femininas americanas 
publicou recentemente um 
chamado para a realização de 
uma greve geral internacional 
das mulheres para o próximo 
dia 8 de março, data em que 
se comemora globalmente o 
Dia das Mulheres. O texto das 
americanas defende que as 
marchas das mulheres contra 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump que 
aconteceram em várias cidades 
no último dia 21 de janeiro 
podem ser um divisor águas 
para uma nova onda de luta 
feminista militante.

Para iniciar a proposta, 
é sugerido um acerto de 

contas com o “feminismo 
empresarial” e hegemônico, 
para depois ser construído no 
lugar um feminismo de base, 
anticapitalista, solidário com 
as trabalhadoras, suas famílias 
e seus aliados no mundo. 
O primeiro passo para essa 
mudança seria uma greve 
internacional de mulheres no 
dia 8 de março.

Mais do que nunca, nós 
brasileiras devemos endossar 
esse movimento global, pois o 
governo ilegítimo de Michel 
Temer busca a todo custo 
atacar a classe trabalhadora, em 
especial as mulheres. Os direitos 
trabalhistas, o acesso à saúde e à 
segurança após a aposentadoria 

são demolidos com ataques 
diretos a conquistas históricas. 

A intenção é que as 
mulheres do mundo estejam 
nas ruas contra todas as 
violências sofridas. No caso 
do Brasil, é um chamado para 
a reconstrução das esquerdas, 
discutir e defender as bandeiras 
do movimento feminista contra 
as violências e preconceitos 
vividos pelo sexo feminino.

A marcha contra Trump e 
diversas outras marchas no 
mundo mostram que um novo 
feminismo está em construção. 
No Brasil, a construção começa 
por nós, vamos à luta. Rumo a 
greve geral internacional das 
mulheres.
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O movimento feminista 
data do século XIX, porém, ao 
longo da história do mundo, 
muitas foram as mulheres 
que buscaram igualdade de 
gênero e direitos. Foi através 
do feminismo que inúmeras 
perspectivas predominantes 
na cultura (principalmente a 
Ocidental) foram alteradas. 
Foi com muito suor e luta e 
contra muito preconceito que 
as mulheres mudaram muita 
coisa na cultura machista e 
conquistaram direitos que 
antes eram renegados a elas. 
A seguir estão algumas das 
inúmeras conquistas do 
feminismo mundial. 

• 1887: Formou-se a primeira 
médica no Brasil: Rita Lobato 
Velho. As pioneiras tiveram 
muitas dificuldades em se 
afirmar profissionalmente e 
algumas foram ridicularizadas.
• No dia 8 de março de 

1857, um grupo de operárias 
de uma fábrica de tecido 
resolveu protestar contra a 
discriminação salarial e carga 
horária, desvantajosa em 
comparação aos homens

• O direito ao trabalho fora 
do lar;
• O direito ao voto (1932);
• Nos esportes (1924);
• Entrar no mercado de 

trabalho;
• Divórcio;
• Concorrer a cargos eletivos
•Evitar a gravidez (com 

Conquistas do movimento feminista
contraceptivos);
• Usar calças compridas;
•Poder matricular-se em 

curso superior;
• Mesmos direitos do homem 

no mundo civil;
• É livre para adotar ou não o 

sobrenome do marido;
• Conquista o direito de fazer 

aborto em diversos países;
• Poder fumar e beber;
• Chega a cargos executivos;

• Recebe salários mais 
próximos dos pagos aos 
homens;
• A tenista Maria Esther 

Andion Bueno torna-se a 
primeira mulher a vencer os 
quatros principais torneios de 
Tênis. Conquistou, no total, 
589 títulos em sua carreira.
• 1983: Surgem os 

primeiros conselhos 
estaduais da condição 
feminina, para traçar 
políticas públicas para as 
mulheres. O Ministério da 
Saúde cria o Programa de 
Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, em resposta 
à forte mobilização dos 
movimentos feministas, 
baseando sua assistência nos 
princípios da integralidade 
do corpo, da mente e da 
sexualidade de cada mulher.
• A partir de 1993, com a 

Conferência Mundial de 
Direitos Humanos, em Viena, 
os direitos das mulheres 
passaram a ser reconhecidos 
como direitos humanos.
• No quesito trabalho, 

ocorreram mudanças entre 
1992 e 1999. A participação 
feminina no mercado de 
trabalho subiu de 38,8% para 
40,3%.
• A educação melhorou: a 

porcentagem de trabalhadoras, 
que concluíram o segundo 
grau, cresceu de 14,7% para 
20,4%.
• 40,3% da população 

ocupada é feminina; 26% das 
famílias são chefiadas pelas 
mulheres; 20,4% concluíram 
o segundo grau.
• Tornou-se uma verdade 

incontestável que o fator 
fundamental para que as 
mulheres estejam ampliando 
seus espaços é o aprimoramento 
da democracia.

É claro que em mais de 100 
anos de lutas, o movimento 
feminista não obteve apenas 
essas conquistas. Porém, 
as citadas foram marcos 
históricos para as mulheres e 
merecem grande destaque.
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Lutas que ainda temos
Como visto ao lado, 

muitas foram as conquistas 
do movimento feminista 
em sua longa história. No 
entanto, mesmo com muitos 
avanços, ainda é preciso muita 
mobilização e luta das mulheres.

Ainda vivemos culturas 
machistas, preconceituosas 
e opressoras. Culturas que 
veem a mulher como objeto, 
como um ser inferior e que, 
portanto, na visão dessas 
culturas, não devem valorizar 
a mulher e o seu importante 
papel dentro da sociedade.

Por isso, a seguir há uma 
lista das lutas ainda travadas 
pelo movimento feminista. 
Lutas legítimas que vão 
de encontro a igualdade de 
gênero e um mundo melhor.

• Igualdade de salário entre 
homens e mulheres

• Mais mulheres em cargos de 
chefia
• Mais mulheres em cargos de 
liderança
• Mais mulheres eleitas 
para representação política 
brasileira
• Maior representação das 
mulheres na política. As 
mulheres brasileiras, embora 
sejam mais da metade da 
população, ocupam apenas 
9% das cadeiras na Câmara 
dos Deputados
• Fim do julgamento social de 
mulheres que optam por não 
casar e não ter filhos
• Divisão justa das tarefas de 
casa e da responsabilidade 
com os filhos
• Evidenciar as discussões que 
envolvem gênero na educação 
seja ela básica ou superior 
para que haja mudanças 
efetivas na composição 

familiar e no ambiente social 
como um todo
• Fim dos padrões de beleza 
femininos convencionados
• Acesso a uma educação sexual 
transparente e livre de tabus
• Fim do assédio naturalizado
• Respeito à capacidade 
intelectual no ambiente 
de trabalho, sepultando a 
necessidade de reafirmação 
diária de capacidade.

Assim como as conquistas, 
essas não são todas as lutas 
atuais do movimento feminista. 
Existem muitas outras batalhas 
árduas. As conquistas nunca 
vieram de uma hora para outra, 
e jamais virão. O importante é 
nunca abaixar a cabeça para as 
pessoas, não se deixar oprimir 
e impor o respeito que todo 
ser humano merece. Só a luta 
constrói um mundo melhor.
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O perigo ainda está próximo
Apesar de todos os 

avanços na luta feminista, 
infelizmente, as mulheres 
ainda convivem com o 
desrespeito e a violência não 
só da sociedade em geral, mas 
também com as agressões de 
pessoas que, teoricamente, 
dizem amá-las. A Lei Maria 
da Penha, sancionada em 7 
de agosto de 2006 foi um 
importante avanço contra a 
violência doméstica, porém, 
sua eficácia ainda depende de 
denúncias. Por vários fatores, 
infelizmente, muitas mulheres 
violentadas ainda não 
denunciam seus agressores.

Mesmo com legislação 
vigente combatendo 
atrocidades promovidas 
contra as mulheres, a própria 
sociedade percebe a violência 
e o assassinato de mulheres. 
Tal percepção foi comprovada 
por pesquisa realizada 

pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres do estado do 
Paraná (SPM-PR) e Campanha 
Compromisso e Atitude pela Lei 
Maria da Penha, apontando que 
para 70% da população a mulher 
sofre mais violência no ambiente 
privado (dentro de casa), do que 
no ambiente público.

A pesquisa mostrou ainda que 
metade das(os) entrevistadas(os) 
avaliam que as mulheres se sentem 
mais inseguras dentro do próprio lar 
do que na rua. Os dados coletados 
mostram ainda que a violência 
contra a mulher está próxima 
do cotidiano de boa parcela da 
população, independente de classe 
social.

Para se ter uma ideia, 54% dos 
entrevistados de ambos os sexos 
conhecem uma mulher que já foi 
agredida por um parceiro. Ainda 
entre os entrevistados de ambos os 
sexos, 56% conhecem um homem 
que já agrediu a parceira.

Mas por que isso acontece? 
Infelizmente, a cultura 
mundial e brasileira vê a 
mulher como um ser inferior 
e frágil e que por isso, deve 
ser submissa ao homem. E 
como isso pode mudar? Em 
primeiro lugar, não se deve 
tolerar qualquer forma de 
submissão, não tolerar ser 
tratada como um objeto. Toda 
mulher deve ser tratada com 
respeito por todos, e exigir 
esse respeito é importante.

Em segundo lugar, 
não tolerar qualquer tipo 
de ameaça e agressão 
física. Caso isso aconteça, 
comunique o fato a Central 
de Atendimento à Mulher 
através do número 180.

Muitas outras medidas 
podem ser tomadas, mas 
uma coisa é certa, nenhuma 
agressão, seja física ou 
verbal, deve ser tolerada.


