
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 econô-
mica mais justas e igualitárias. 

É a partir da Revolução francesa, em 1789, que as mulhe-
res passam a atuar na sociedade de forma mais significativa e 
conjunta, reivindicando a participação política e a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres.

Em 1819, depois de um enfrentamento em que a polícia ati-
rou com canhões contra os trabalhadores, 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 tra-
balhadores. O parlamento inglês aprovou, 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 trabalhos pelo direi-
to a uma jornada de 10 horas, na primeira greve norte-americana 
conduzida unicamente por mulheres. Violentamente reprimidas 
pela polícia, as operárias, acuadas, refugiaram-se nas depen-
dências da fábrica. No dia 8 de março de 1857, os patrões e a 
polícia trancaram as portas da fábrica e atearam fogo. Asfixia-

das, dentro de um local em chamas, as tecelãs morreram car-
bonizadas.

Durante a II Conferência Internacional de Mulheres, reali-
zada 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, homena-
geando 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 histó-
ria 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 participação 
das mulheres nestes espaços. A realidade dos Radialistas no 
estado de São Paulo é ter apenas 2 companheiras dirigentes, 
Iris Santos e Rose Matos, de um corpo diretivo de 34 
pessoas. A atuação da mulher no dia a dia do Sindicato possui 
vários obstáculos e desafios para as mulheres, por isso é que 
saudamos essas bravas companheiras que se colocaram nessa 
árdua tarefa de construírem as conquistas das mulheres radialis-
tas cotidianamente!

Dia de luta das MULHERES TRABALHADORAS
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Simone de Beauvoir, escri-
tora feminista francesa,  publi-
cou uma de suas obras mais 
importantes no ano de 1949, 
“O Segundo Sexo”, que é  uma 
profunda análise sobre o papel 
das mulheres na sociedade. Já 
naquela época a obra levantou 
inúmeras polêmicas. Uma delas 
acusava Simone de ridiculariza-
va os homens. Isso é uma acusação que 
muitos usam contra o feminismo, inclusi-
ve até hoje.  Porém, o fato é que se trata 
de uma obra para relatar a maneira pela 
qual as mulheres são criadas justamente 
para serem menos que os homens. 

Por ser escrito por uma mulher e 
para mulheres, “O Segundo Sexo” le-

vanta diversas questões, até mesmo no 
meio literário. Além disso, não era comum 
tratar de assuntos como sexualidade, ma-
ternidade e identidades sexuais, naquela 
época
 E o que motivou Simone a dizer 
a frase “Não se nasce Mulher, 
torna-se mulher”? Ao se perguntar 
o que é ser mulher ela entendeu que a 

mulher não tem um destino bioló-
gico, seu papel social é formado 
dentro de uma cultura, no caso 
em que ela vivia e vivenciamos 
até hoje, com ideais patriarcais. As 
mulheres, durante muito tempo, 
ficaram aprisionadas a um papel 
doméstico e privado de ser mãe e 
esposa. Em determinado momen-
to social, a única outra opção era 

tornar-se religiosa. No entanto, a própria 
Simone rompeu com esse tal destino fe-
minino e tornou-se uma grande filósofa 
feminista e contribuiu para que muitas 
outras mulheres pu-
dessem se tornar as 
mulheres que deseja-
vam ser.



Aquilo que você faz com amor, vai render bons 
frutos!

Apaixonada por cinema desde sempre, Wlacyra Lisboa é 
considerada a primeira cinegrafista mulher do país. Tentou atuar 
como fotógrafa em jornais impressos., mas iniciou sua carreira 
na TV educativa do Rio Grande do Sul. Trabalhou em diversas 
áreas, inclusive na revelação de negativos, até o momento em 
que surgiu a possibilidade de se inserir na equipe de cinegra-
fistas na emissora. Posteriormente tr  abalhou em diversas tvs 
como Manchete e Globo.

No primeiro momento ela sentiu uma grande resistência por 
parte da equipe, principalmente dos assistentes. Wlacyra con-
ta que muitas das necessidades específicas das mulheres não 
eram compreendidas pelos colegas de trabalho.

Ela acredita que hoje em dia os espaços da televisão já es-
tão mais democráticos entre homens e mulheres, tanto pelo am-
biente, quanto pela tecnologia, relembrando que quando iniciou, 
o espaço era muito masculinizado.

Wlacyra vê como uma fragilidade da mulher, ser muito emo-

tiva, mas ao mesmo 
tempo declara que 
essa sensibilidade a 
ajuda muito no mo-
mento de lidar com 
as imagens, tanto em 
foto como em vídeo, 
ajudou a criar um olhar 
diferenciado.

A sua maior ale-
gria é ser mãe de um 
“homem maravilhoso”, 
como ela mesma des-
creveu. Ela o criou sozinha e acha uma grande vitória em sua 
vida, ele ser uma pessoa boa. Além disso, ela se sente muito 
privilegiada por ter conhecido muitas partes do mundo realizando 
seu trabalho, sendo estes lugares palácios ou favelas. “O que 
essa diversidade me trouxe ninguém me tira” relata emociona-
da.

Nunca desistir!
Já aos 10 anos de ida-

de Sandra Alves sabia qual 
a profissão queria exercer: 
cinegrafista. Ao contar a 
novidade ao seu pai, tam-
bém cinegrafista, ouviu que 
isso não era profissão para 
moças, mas ela não desis-
tiu!

Ainda em 1983 come-
çou como auxiliar de ex-

terna na Rede Record, foi também iluminadora, até finalmente, 
exercer a função que tanto queria, Câmera, função essa que 
exerce até hoje. Das maiores dificuldades pelas quais passou 

profissionalmente foi as pessoas não acreditarem que ela era a 
Operadora de Câmera. Quando chegava aos locais de gravação 
perguntavam a ela se era a produtora. “A mulher é capaz de fa-
zer tudo, quem é capaz de cuidar de uma casa e dos filhos, pode 
fazer de tudo”, afirma Sandra.

Pela sua experiência, ela percebe que hoje esse local de 
trabalho é mais receptivo às mulheres e que já existe muito mais 
mulheres. Uma profissão que ela escolheu exercer desde sem-
pre e acha “uma profissão linda!, relata.

Dentre as características das mulheres que ela mais admira 
está a determinação. Ela mesma é exemplo disso, pois recen-
temente descobriu um câncer e bravamente, vem superando a 
doença. Sandra conta que passou por uma cirurgia de 10 horas, 
mas sempre determinada a que tudo desse certo. E é assim que 
ela vê as mulheres: pessoas que querem, fazem e acreditam e 
não desistem nunca!

Para ser mulher é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter gana 
sempre! Conheça a história de desafios e conquistas de mulheres que  

merecem ser homenageadas todos os Dias !

Ela acredita e é exemplo de que a mulher 
tem que estar onde ela quiser e ser 
respeitada independente de suas es-
colhas. Sandra Fernandes trabalha no Sindica-
to dos Radialistas no estado de São Paulo desde 
1992, hoje ela exerce as funções de secretariado 
da diretoria, mas seu entendimento sobre a atu-
ação do Sindicato ultrapassa seu funcionamento 
prático, ela entende a essência da luta dos traba-
lhadores e das trabalhadoras. O que a motiva em 
manter-se ativa neste trabalho é o empenho de 
todos na defesa dos direitos dos trabalhadores e 
das trabalhadoras.

“A nossa sensibilidade mais aflorada não significa fraqueza”, 
é a mensagem de Sandra para as mulheres. “ Em uma gran-
de parte somos chefes de família e trabalhamos fora do lar, em 
outra grande parte, estudamos também. Encaramos duplas e 

triplas jornadas e nos mantemos firmes. Por toda 
essa garra, e por sermos seres humanos acima de 
tudo, merecemos respeito todo o tempo e em qual-
quer lugar”, afirma ela com convicção.

Das maiores dificuldades de ser mulher ela 
afirma ser o peso que as pessoas jogam sobre os 
ombros das mulheres que optam por não serem 
mães.

 O respeito às mulheres é algo que ela valoriza, 
e muito. Quando era adolescente  seu irmão mais 
velho, um dia, a questionou do por que ela estava 
chegando tarde em casa, pois na visão dele, ela 
estar tarde na rua significaria que outras pessoas, 

principalmente os homens, poderiam fazer com ela o que qui-
sessem. E ela retrucou: “Oras, ninguém tem que fazer nada com 
ninguém, caso tal pessoal não queira”, mostrando seu empode-
ramento como mulher.


