
O 8 de março está  mundialmente vinculado às reivindica-
ções femininas por melhores condições de trabalho, por uma 
vida mais digna e por uma sociedade e uma organização eco-
nômica mais justas e igualitárias. 

É a partir da Revolução france-
sa, em 1789, que as mulheres pas-
sam a atuar na sociedade de forma 
mais significativa e conjunta, reivin-
dicando a participação política e a 
igualdade de direitos entre homens 
e mulheres.

Em 1819, depois de um en-
frentamento em que a polícia atirou 
com canhões contra os trabalhado-
res, a Inglaterra aprovou a lei que 
reduzia para 12 horas o trabalho 
das mulheres e dos menores entre 9 e 16 anos. Foi também a 
Inglaterra o primeiro país a reconhecer, legalmente, o direito 
de organização dos trabalhadores. O parlamento inglês apro-
vou, em 1824, o direito de livre associação e os sindicatos se 
organizaram em todo o país.

Foi no bojo das manifestações pela redução da jornada 
de trabalho que 129 tecelãs da Fábrica de Tecidos Cotton, 
em Nova Iorque, cruzaram os braços e paralisaram os traba-
lhos pelo direito a uma jornada de 10 horas, na primeira greve 

norte-americana conduzida unicamente por mulheres. Violen-
tamente reprimidas pela polícia, as operárias, acuadas, refu-
giaram-se nas dependências da fábrica. No dia 8 de março 
de 1857, os patrões e a polícia trancaram as portas da fábrica 

e atearam fogo. Asfixiadas, dentro de 
um local em chamas, as tecelãs mor-
reram carbonizadas.

Durante a II Conferência Interna-
cional de Mulheres, realizada em 1910 
na Dinamarca, a famosa ativista pelos 
direitos femininos e socialista, Clara 
Zetkin, propôs que o 8 de março fosse 
declarado como o Dia Internacional 
da Mulher, homenageando as tecelãs 
de Nova Iorque. Em 1911, mais de um 
milhão de mulheres se manifestaram 

na Europa. A partir daí, essa data começou a ser comemorada 
no mundo inteiro.
A luta da mulher trabalhadora é antiga e contou com a força de 
inúmeras companheiras que nos vários momentos da história 
da humanidade resistiram ao machismo e à discriminação. E 
hoje em dia, essa luta continua sendo diária, principalmente 
nos espaços de atuação política, como é o Sindicato. É por 
isso que cada vez mais deve-se valorizar e estimular a partici-
pação das mulheres nestes espaços. 
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8 de março, dia Internacional da Mulher

8 de março em São Paulo em 1979



Rachel Moreno é psicóloga, especialista em pesquisa 
de opinião e autora dos livros A Beleza Impossível – 
Mídia, Mulher e Consumo e A imagem da mulher na 
mídia- controle social comparado. Ela concedeu uma 
entrevista ao Antena Mulher e compartilhou conosco 
a importância do 8 de março, as possibilidades de 
atuação das mulheres radialistas e comentou a luta 
feminista, leia na íntegra a conversa:

O que representa o 8 de março para as mulheres de 
hoje?
A gente retomou a história do 8 de março, em 75, quan-
do a ONU resolveu finalmente decretar que seria o ano 
internacional da Mulher, aí se descobriu que existia o dia. 
Na verdade, o feminismo, e a história das mulheres é um 
pouco como rio, que às vezes foca submerso e às vezes 
corre a luz do dia, e assim se descobre as coisas que 
aconteceram que são importantes para nós. 
Descobrimos que esse é um dia importante. Ainda há po-
lêmica a respeito de qual é o motivo, se foi através das 
mulheres socialistas que marcaram esse dia como um dia 
de luta das mulheres ou se foi o dia em que operárias têx-
teis americanas acabaram sendo mortas porque o dono 
da fábrica, na qual elas estavam dentro reclamando e ele 
resolveu atear fogo, e elas acabaram morrendo, quer seja 
uma coisa, quer seja outra, é uma data importante em 
caracterizar a luta das mulheres. E como retomamos essa 
luta, 8 de  março é nosso dia, nós temos que tocá-lo pra 
frente.

Como você explicaria o feminismo para quem não 
sabe o que é?
É o seguinte: a gente não nasce mulher, já diria Simone 
de Beavoir. A gente nasce todo mundo igual, neném, a 
mãe cuida de um e de outro do mesmo jeito, aos poucos 
a cultura, a sociedade acaba fazendo diferença entre me-
ninos e meninas. E essas diferenças, na maior parte das 
vezes, acabam em prejuízo das meninas e das mulheres, 
é como se a gente fosse aos poucos sendo consideradas 
de segunda classe. Você pode se conformar com isso, 
achar tudo bem “ser um cidadão de segunda classe” ou 
você acha que não é, e acha que deveria ter os mesmos 
direitos, deve ser tratada do mesmo jeito, tratada adequa-
damente em absolutamente em todos os lugares, pronto, 
você já virou feminista. Então, feminismo, é a luta pela 
igualdade em termos de  direitos. 
No seu livro A imagem da Mulher na mídia- controle 
social comparado você faz uma análise dos estereóti-
pos que a mídia produz sobre as mulheres. Como isso 
influencia o dia a dia das mulheres?

Escrevi dois livros que tratam sobre isso, um deles é “A 
beleza impossível- Mulher, mídia e consumo” e o outro 
é “A imagem da Mulher na mídia- controle social com-
parado”. No primeiro, eu me detenho um pouco mais na 
imagem que a mídia nos bombardeia dia e noite, de como 
a mulher deve ser, claro que se mostra como homem tem 
que ser, mas são mais sutil com o homem. E quando a 
gente olha ao redor, a gente percebe que a mulher para 
ser mulher e ser feliz, ela além de ser boa mãe, boa dona 
de casa, boa profissional e boa estudante, ela tem que 
ser linda, e esse linda é ser branca, magra,  jovem, ca-
belo liso, esvoaçante, e isso não faz o menor sentido na 
sociedade brasileira, onde nós temos uma diversidade de 
origens, nós somos brancas, negras, índias, a maioria da 
população é negra, nós temos imigrantes vindo de todos 
os cantos, e essa diversidade, é que faz a nossa beleza. 
E cá pra nós, beleza não põe a mesa. As mulheres que se 
sentem mais belas, são aquelas que estão satisfeitas com 
algum aspecto da vida dela, elas estão apaixonadas, feli-
zes, estão bem no trabalho, estão estudando e por esses 
motivos elas se sentem ótimas, se sentem lindas, e é isso 
que importa: a gente ser feliz.
Como a gente é bombardeada desde pequena com isso, 
inclusive com bonecas, como a Barbie,  a gente acaba in-
corporando essa imagem, e aí, a gente precisa ser igual, 
se não, não somos felizes. Se a gente é adulta, vamos 
investindo em cosmético, cirurgias plástica, pra ficar mais 
parecidas com a Gisele Bundchen. As crianças, dizem 
que querem ser assim quando crescer, e convivemos um 
pouco com o sentimento de insegurança. Foi feita uma 
pesquisa que diz que as brasileiras estão entre as que 
mais se sentem insatisfeitas com a própria imagem e que 
mais está disposta a fazer sacrifícios para chegar mais 
perto dessa imagem, isso se representa na quantidade 
de cosméticos utilizados pelas brasileiras, que só são su-
peradas pelas chinesas, mas há muito mais chinesas no 
mundo, do que nós. 
Mas, a questão não fica só em termos de beleza, mas 
influencia também em termos de papéis, em termos de 
nossa representação na mídia. Quando a gente aparece, 

“Nós mulheres, não podemos nos limitar a 1 dia só,
temos que batalhar por nossos direitos todos os dias!”



na maior parte das vezes, nos espaços chamados sérios 
como jornal, aparecemos apenas em 18% das possibili-
dades, nós somos 52% da população, o que acontece? 
não fazemos nada? não existimos? E ainda, quando apa-
recemos neste espaço, geralmente aparecemos como 
vítimas ou testemunhas, dificilmente aparecemos como 
especialistas ou uma pessoa que tenha algo a dizer so-
bre o fato, no entanto, estamos representadas em todas 
as profissões, acumulamos 4 anos a mais de estudo, ou 
seja, não é falta da capacidade ou de formação para falar 
a respeito de determinados assuntos.
Nos outros espaços, como novelas, filmes, são valores 
que nos são transmitidos o tempo inteiro, e são valores, 
que na maioria das vezes, acabam sendo conservadores. 
Você já sabe, se há uma mulher saidinha e uma boazinha, 
a saidinha vai ser infeliz e a boazinha vai casar, ter filhos 
e ser feliz pra sempre. Então, são modelos de comporta-
mentos e valores, de como deveremos nos portar, e fa-
zendo todas as coisas que devemos fazer, e que não são 
discutidas nunca. Por exemplo, nas novelas há mulheres 
que trabalham fora de casa, mas não se mostra elas tra-
balhando de fato. E no final das contas, quem prepara o 
jantar? Apenas 10% do trabalho doméstico é feito pelos 
homens, e não se discuti isso. Outra questão, as nossas 
demandas, não são discutidas, as reivindicações que já 
fazemos faz anos, também não são representadas.

Você acredita que as mulheres radialistas podem fa-
zer algo para tornar mais plural a imagem da mulher 
na mídia?
Elas teriam que ter o poder pra isso. Em termos de mídia 
nesse país, nós temos a mídia alternativa, que nos possi-
bilita o espaço que conseguimos conquistar, a visibilidade 
que conseguirmos ter, e temos a grande mídia, que é cen-
tralizada por 6 famílias, e elas é quem decidem o que nós 
vamos ou não vamos ver, e o que vamos pensar sobre 
o que eles decidem nos mostrar. Então os trabalhadores 
dessa grande mídia estão de mãos e pés amarrados, e 
não podem mostrar os que lhe parecem interessante.
O fato é, na Europa, quanto mais mulheres você tem na 
redação, mais se tem mulheres especialistas falando so-
bre um assunto qualquer, no Brasil, já estamos come-
çando a ser maioria nas redações, mas a mudança que 
está ocorrendo, é que os salários estão diminuindo, mas o 
monopólio não abre espaço para isso, na verdade, temos 
que tentar flexibilizar ele, pois esse monopólio não faz o 
menor sentido.
Agora, o olhar das mulheres é diferente, por exemplo, o 

carnaval brasileiro, há diferença de um homem com a câ-
mera na mão e uma mulher com a câmera na mão. Com 
uma mulher, a questão do samba no pé, o rosto lindo, já 
na maior parte das vezes, quando é a câmera na mão dos 
homens, a gente tem os quadris, o peito, isso é, olhares 
diferentes. Se temos mulheres com o poder de ter essa 
câmera na mão, ou talvez editar essas imagens, obvia-
mente teremos uma outra visão de mundo.
No Egito, em manifestações, algumas mulheres foram fa-
zer parte da cobertura, e algumas delas acabaram sendo 
assediadas pelos homens, e nas redações se discutiu, 
não podemos mais mandar mulheres para o fronte. E as 
mulheres disseram, de jeito nenhum, a gente quer ir e 
quer as condições de segurança. O importante é irmos 
abrindo espaço e mostrando nosso olhar.

Nos últimos anos vem acontecendo uma maior dis-
cussão e difusão da luta das mulheres. Como você 
avalia esse movimento?
Nós temos mais mulheres nas ruas, temos a juventude 
nas ruas, isso é muito importante, em muitas manifesta-
ções, a maioria é juventude, isso significa vida no movi-
mento, isso é muito legal.
Essa questão de gênero está começando a incomodar e 
organizar as meninas e mulheres em todos os setores, 
nas universidades, escolas, em todos os lugares, estão se 
discutindo a questão de gênero.
Por outro lado, estamos convivendo com um clima políti-
co de absoluto retrocesso e conservadorismos, que tem 
ameaçado todas as conquistas que obtivemos nos últimos 
40 anos. Então, temos que ir para as ruas para defender 
essas conquistas. Não podemos permitir nenhum direito a 
menos, e por outro lado estamos levantando a necessida-
de de muitos outros direitos, as mulheres estão em todos 
os lugares, então deve se ter um ambiente adequado em 
todos os lugares.  

Como as mulheres radialistas contribuem com esse 
movimento?
Mostrando isso, discutindo, polemizando a respeito des-
sas questões. Normalmente a grande mídia abre um es-
paço para nós no dia 8 de março. Se as radialistas pu-
derem abrir espaço para isso, focar nessas demandas, 
discutir com profundidade e seriedade essas questões, se 
colocar, até porque as radialistas também são atingidas 
por esse sistema, a gente só tem a ganhar, e será muito 
legal que isso aconteça.
Agora, 8 de março, Dia Internacional da luta das Mulhe-
res, mas não podemos nos limitar a 1 dia só, nós temos 
que batalhar por nosso direitos todos os dias. Bem-vindas 
companheiras, vamos ao fronte!

“Se temos mulheres com o 
poder de ter essa câmera na 
mão, ou talvez editar essas 
imagens, obviamente teremos 
uma outra visão de mundo.”



As conquistas de emancipação da Mulher, como possui-
doras de suas vidas e seu querer, são conquistas de toda 
sociedade, que se materializaram com a impregnação ao 
idealismo, a dedicação à luta e à  história de comprome-
timento com a igualdade de gênero. A violência contra as 
de mulheres também marcaram a história de vida de mui-
tas delas. Abaixo um breve registro de seis mulheres que 
fizeram a diferença.
 

1887-1945 - Maria Lacerda de Moura
Foi uma anarquista brasileira que se nota-
bilizou por seus escritos feministas. Contri-
buiu para organização dos trabalhadores 
editando jornais operários como A Plebe e 

O Combate. Tratava de temas como educação, direitos 
da mulher, amor livre, combate ao fascismo e antimilitaris-
mo, tornando-se conhecida não só no Brasil.

1945 - Ainda em vida - Maria da Penha
Maria da Penha Maia Fernandes é uma 
brasileira que lutou para que seu agressor 
viesse a ser condenado. Com 71 anos e 

três filhas, é líder de movimentos de defesa dos direitos 
da mulher, vítima emblemática de violência doméstica. 
Por conta de sua militância conseguiu aprovar Lei, que 
leva seu nome, e que criminaliza quem comete violência 
doméstica.

1908-1986 - Simone de Beauvoir
Sem dúvida um dos grandes nomes do século 
XX, principalmente no que diz respeito à cau-
sa feminista. Foi escritora, intelectual, filósofa 

existencialista, ativista política, feminista e teórica social 
francesa. Simone escreveu romances, ensaios, biogra-
fias, autobiografia e monografias sobre filosofia, política 
e questões sociais.

1910 – 1962 - Pagu – Patrícia Rehder Galvão
Militante comunista, foi a primeira mulher 
presa no Brasil por motivações políticas. Co-
nhecida pelo pseudônimo de Pagu foi uma 
escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, 
desenhista, jornalista e militante política bra-
sileira. 

1933 – 1983 Margarida Maria Alves
Sindicalista e defensora dos direitos hu-
manos brasileira, foi responsável por 
inúmeros processos trabalhistas na Pa-
raíba, onde denunciou a exploração dos trabalhadores ru-
rais por  usineiros e latifundiários da cana de açúcar. Por 
conta de sua militância foi assassinada na frente do filho e 
do marido por um matador de aluguel, onde figurou como 
acusado gerente de uma usina.

1871 – 1919 Rosa Luxemburgo
Grande teórica do marxismo, também se 
notabilizou por ser uma ardorosa crítica às 
correntes moderadas do socialismo, que se 
destacavam em sua época.  Se posicionou contra a guer-
ra, em que a Alemanha se envolveria mais tarde, por acre-
ditar que os trabalhadores estavam sendo usados como 
objetos descartáveis por interesses, que não pertenciam 
à classe dos trabalhadores.

Mulheres que fizeram história Fonte: Revista Fórum

O coletivo de Mu-
lheres da EBC é 
um grupo preocu-
pado em pensar 
formas de  garan-
tir as oportunida-
des para traba-

lhadores e trabalhadoras da EBC com 
equidade, independente do gênero e da 
raça do profissional.
Em julho de 2015 elas realizaram a 
Campanha #SimExistimos!, para cha-
mar a atenção para a capacidade das 
mulheres profissionais ocuparem postos 
de visibilidade como apresentadoras e 

comentaristas. Segundo a carta do cole-
tivo, a  EBC justificou que “faltam funcio-
nárias qualificadas”, o que elas defen-
dem como equívoco.
Recentemente, aproveitando a mudan-
ça de direção da emissora, o coletivo 
publicou uma nova carta, com o título, 
NÓS VAMOS FAZER UM ESCÂNDA-
LO, colocando mais uma vez a preocu-
pação com a equidade na ocupação de 
cargos com visibilidade dentro da emis-
sora, onde elas destacam, “ Apesar de 
inúmeras campanhas deste coletivo e 
recomendações do Conselho Curador, a 
EBC continua exibindo programas sem 

NENHUMA apresentadora, entrevista-
dora ou entrevistada.”
O coletivo destaca ainda a necessidade 
de representações negras na programa-
ção da tv ,“Reforçamos ainda que o pro-
grama precisa superar a cultura racista 
que afasta apresentadores e apresenta-
doras negras dos programas de televi-
são, apresentando também diversidade 
racial.”, afirmou o coletivo.
Esse coletivo é um forte exemplo de atu-
ação dentro da nossa categoria na bus-
ca por igualdade de direitos e condições 
de trabalho para mulheres dentro das 
emissoras. 

Mulheres criam coletivo para discutir equidade dentro de emissora 


