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8 DE MARÇO: dia de luta pelos 
direitos das mulheres

Você conhece a história das conquistas 
das mulheres?

EDUCAÇÃO: uma história que 
precisa ser contada na escola

DESAFIOS!

Para complementar a 
leitura e contribuir para 
boas reflexões em sala 
de aula

Mais Direitos, 
Nenhum Retrocesso.
Resistência e Luta Feminista.

Recuperar a trajetória das lutas feministas é uma boa manei-
ra de inserir o debate sobre os direitos das mulheres. “Sem 

Muitas mulheres, ao longo de suas vidas, construíram história 
de lutas e resistência contra as diversas formas de opres-
são. Num breve balanço, podemos constatar que a vida 
das mulheres mudou. Aconteceram conquistas importantes 
como o acesso à educação, direito ao voto, maior inserção 
no mundo do trabalho. Mudanças significativas na legislação 
como as alterações no Código Civil e Código Penal bra-
sileiro reconhecendo a mulher e seus direitos. Também as 
leis de amparo e proteção às mulheres vítimas de violência, 
como a Lei Maria da Penha.

Nesse período, as mulheres ampliaram sua participação em 
muitos espaços de poder. Direções de escolas e de empre-
sas, parlamentos, poder executivo e judiciário viram a presen-
ça da mulher fazer avançar e democratizar esses espaços.

O feminismo é teoria e prática. É a ação política para 
construir uma sociedade igualitária entre mulheres e 
homens, ou seja, para construir relações iguais, rom-
pendo com as desigualdades das relações sociais de 
sexo ou de gênero. É um movimento social e político 
organizado. Diferente do machismo, que coloca o ho-
mem em um patamar de superioridade diante da mu-
lher, muitas vezes por meio da opressão e violência.

Mas hoje, esses avanços e conquistas estão ameaçados. 
A onda de retrocessos exige das mulheres organização 
e resistência. Por isso, neste 8 de Março, afirmamos: mais 
direitos e nenhum retrocesso, resistência e luta feminista!

dúvidas, é importante que as mulheres profissionais da edu-
cação organizem e estimulem, como sujeitas desta história, 
a discussão nas escolas sobre igualdade de condições entre 
homens e mulheres”, afirma a professora e secretária esta-
dual da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT da APP, 
Lirani Maria Franco.
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Data é carregada de simbolismo e 
memória da história das nossas lutas

Feminismo não é o oposto de machismo. Enquanto o 
machismo é um sistema de dominação, o feminismo 
é a luta pela igualdade entre homens e mulheres

Sim, temos história, somos sujeitas da 
história. Embora nem sempre contada 
e muitas vezes negada

Apesar de avanços importantes que mudaram a vida 
das mulheres, ainda há muitos desafios para superar.

O que é Feminismo?

A disparidade nos cargos e remunerações ainda é um desafio a ser enfrentado no mer-
cado de trabalho. As mulheres ainda ganham em média 30% menos do que homens para 
exercer mesma atividade e função. Mesmo inseridas no mercado de trabalho, continuam 
responsáveis pelo trabalho doméstico, acumulando funções.

É preciso acabar com a violência de gênero. 

Mulheres negras estão na base da pirâmide social e são as mais atingidas pelas desigualda-
des. Além do machismo sofrem também o racismo. Na Reforma da Previdência o aumento 
do tempo de contribuição condenaria milhares de mulheres negras a morrer trabalhando. 
São elas que recebem os piores salários e fazem os trabalhos mais precarizados.

As mulheres exigem igualdade e respeito!

As crianças e jovens do sexo feminino só passaram a ter 
direito à educação quando esta passou a ser um direito 
universal. Antigamente as mulheres recebiam apenas ensi-
namentos relacionados ao trabalho doméstico. Na época, 
a ideia era de que conhecimentos científicos lhes seriam 
supérfluos. A mulher era considerada menos capaz em 
vários sentidos, sobretudo intelectualmente. Nas áreas de 
exatas nem tudo podia ser ensinado a elas e nenhum 
estímulo era dado. Será que esta realidade mudou?

Na faixa dos 18 aos 24 anos, 15% das brasileiras estão 
cursando ou concluíram um curso de graduação. Entre os 
homens, o percentual é de apenas 11,8%. Apesar da maior 
média de escolaridade, as mulheres recebem 30% menos 
que os homens, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (IBQP). E mais, o Censo Escolar 
2017, do INEP, indica também que 80% dos docentes da 
educação básica brasileira são mulheres. Esse índice beira 
os 97% na educação infantil e cai a 60% no ensino médio, 
o que explica os menores salários e a falta de valorização 
dessa profissão. Afinal é considerado uma extensão do 
que as mulheres já fazem em casa, cuidam e educam.
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Realizam trabalho doméstico:

Mulheres 
urbanas

Mulheres 
rurais

Homens
urbanos

Homens
rurais

90,6%
97,6%

51,35% 48,22%

CRONÔMETRO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL

1 estupro a cada 11 minutos.
11ª Edição do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP, 2017)

1 mulher assassinada a 
cada 2 horas.
11ª Edição do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP, 2017)

503 mulheres vítimas de 
agressão a cada hora.
Pesquisa Visível e invisível: a vitimização de 
mulheres no Brasil (Data Folha / FBSP, 2017)

5 espancamentos a cada 2 minutos.
Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e 
Privado (FPA / Sesc, 2010)

Horas semanais de trabalho doméstico

Mulheres Homens

21 horas

10 horas

Expectativa 
de vida

Mulheres brancas

Mulheres negras

73,8 anos

69 anos

Dos 6,6 milhões de
pessoas no trabalho doméstico, 

92% são mulheres.
Do universo de trabalhadoras domésticas, 
61% são mulheres negras.

Dados compilados no Dossiê Violência contra as Mulheres. Instituto Patrícia Galvão


