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Todas as formas, todos os jeitos, 
todas as lutas, todos os direitos”

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Sintego terá 
uma programação especial voltada para lembrar a data. Serão 
atividades desenvolvidas ao longo de todo o mês de março, nas 
escolas das redes municipais e estadual de Educação. As visitas 
às unidades escolares serão intensificadas, com o objetivo de 

levar aos(as) educadores(as) uma cartilha com a Lei Maria da Penha, para 
divulgar o conteúdo da norma e engajar professores(as) e estudantes na 
luta contra a violência, sob todas as suas formas. 

Marcando as atividades do Dia da Mulher, no dia 08, haverá o 
lançamento da revista Mátria, uma publicação da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Educação (CNTE), às 11hs, na sede do Sintego. Na 
ocasião, haverá um diálogo com as mulheres da Educação, sobre o papel 
da mulher na sociedade moderna, os avanços, as conquistas e os motivos 
que ainda dificultam um tratamento igualitário nas relações de trabalho.

Em parceria com o Fórum Goiano de Mulheres, o sindicato promoverá 
na tarde do dia 08 a marcha “Educação na Rua: pelo Fim da Violência”. A 
concentração será na Praça do Bandeirante, às 14hs. As participantes farão 
uma caminhada rumo à Praça Universitária, onde acontecerá um show com 
artistas goianos e atividades culturais.

E dia 19, o Sintego estará na Praça A, em Campinas, em uma Blitz 
Educativa: “Mulheres na Rua pelo Fim da Violência”, com atividades culturais 
e distribuição de cartilhas sobre a Lei Maria da Penha. A concentração será 
na sede do Sintego, às 16hs. 

IGUALDADE E AUTONOMIA 
PARA TODOS(AS)

Anualmente, neste 8 de março, o assunto das rodas de 
conversa, das pautas dos jornais nos mais diversos veículos, 
as homenagens e os olhares são voltadas para nós, mulheres. 
Mas, infelizmente, ainda, o tema dominante são as estatísticas 
que apontam para uma realidade de autoritarismo e covardia 
contra a mulher: a violência doméstica, que reflete no emocional 
e psicológico de todas as vítimas e familiares.

Felizmente, no reverso dessa violência, avançamos na 
conquista de espaço e no exercício pleno de nossos direitos, 
ainda que não tendo o mesmo reconhecimento financeiro dos 
homens, quando exercemos o mesmo cargo, assumimos as 
mesmas responsabilidades e o mesmo poder de decisão.

A sociedade brasileira ainda não foi capaz de superar 
a cultura patriarcal e machista que dificulta e/ou impede que 
mulheres e homens vivam no mesmo patamar igualitário de 
deveres e direitos, mesmo tendo à frente do maior cargo de 
comando do país uma ex-guerrilheira e ex-presa política que 
lutou, sofreu e sobreviveu à maior humilhação que pode ser 
imposta a um ser humano e hoje representa, com dignidade e 
orgulho, o Brasil mundo afora.

A nós, mães e educadoras, cabe um papel importante 
na construção de um novo modelo de sociedade, onde 
mulheres e homens (com) vivam sem disputa por espaço e 
sem violência que tem como desculpa o (des) amor, mas onde 
impera o sentimento de posse e a vítima é sempre a mulher.

Nós, do Sintego, lutamos pelo fortalecimento da 
escola pública de qualidade, laica, inclusiva, crítica e 
libertária, com ações pedagógicas voltadas para superar 
desafios ainda presentes na nossa cultura, como o sexismo, 
o racismo, a homofobia, a violência em todas as suas formas, 
desconstruindo os estereótipos que ainda dificultam a 
igualdade de gênero.  

8 de março é, realmente dia de refletir sobre as 
desigualdades das quais a mulher ainda é vitima, mas, é também, 
dia de comemorar e continuar lutando para avançar mais.

Editorial

Iêda Leal
Presidenta do Sintego

Professora da Rede Pública de Ensino
Coordenadora do Centro 

de Referência Negra Lélia Gonzales 
Secretária da Igualdade Racial da CUT/GO

Conselheira do Conselho Estadual de 
Educação (CEE/GO)

“MULHERES:
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A educadora, escritora 
e poeta Dionísia Pinto 

Lisboa, conhecida 
como Nísia Floresta, 

cria a primeira 
escola exclusiva para 
meninas: o Colégio 

Augusto, no Rio 
Grande do Norte.

 O governo brasileiro 
abre as instituições de 
ensino superior do País 
às mulheres, por meio 
da Reforma Leôncio de 

Carvalho. 

Rita Lobato Velho Lopes 
forma-se na Faculdade 
de Medicina da Bahia 
e torna-se a primeira 
mulher brasileira a 

receber um diploma 
no País, e segunda da 

América Latina. 

I Congresso Operário Brasileiro 
- as mulheres se organizam 

em sindicato. Margarida 
Maria Alves, assassinada em 
1983, vira símbolo da luta 

dos trabalhadores rurais e é 
lembrada pela Marcha das 

Margaridas

18791838 1887

Primeira mulher 
no Tribunal de 

Justiça

Direito a voto
Faz 81 anos que a mulher brasileira ganhou o direito de votar 

nas eleições nacionais. Esse direito foi obtido por meio do Código 
Eleitoral Provisório, de 24 de fevereiro de 1932. Mesmo assim, a 
conquista não foi completa. O código permitia apenas que mulheres 
casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras com renda 
própria pudessem votar.

As restrições ao pleno exercício do voto 
feminino só foram eliminadas no Código Eleitoral 
de 1934. No entanto, o Código não tornava 
obrigatório o voto feminino. Apenas o masculino. 
O voto feminino, sem restrições, só passou a ser 
obrigatório em 1946.

Em Goiás, a professora Almerinda Arantes 
foi a primeira eleitora goiana, requerendo seu 
título e, também, a primeira mulher eleita. Foi 
Deputada Estadual por Goiás em três legislaturas.

Mulheres que não fogem à luta

O papel histórico das mulheres ao longo dos mais de 500 anos 
de Brasil foi fundamental para a construção da sociedade bra-
sileira. Mulheres que não fugiram à luta contra a repressão em 

suas épocas, conquistaram o mercado de trabalho, marcaram gera-
ções com seus pensamentos e produções, quebraram tabus e influen-
ciaram o comportamento das mulheres contemporâneas. 

Raquel de Queiróz, primeira mulher a ingressar na Acade-
mia Brasileira de Letras; Ana Néri, precursora da enfermagem; 
Bertha Maria Lutz, uma das pioneiras da luta pelo voto feminino; 
a mineira Lélia Gonzalez, antropóloga, militante negra e uma das 
protagonistas das discussões sobre gênero e raça no país são des-
taques nacionais. 

Em Goiás, Almerinda Arantes, a primeira eleitora e primeira 
mulher a ser eleita; Santa Dica, que aos 17 anos liderou uma comu-
nidade agrária em Pirenópolis, com organização autossustentável 
e que ameaçava o poder local; Cora Coralina, uma das principais 
escritoras brasileiras; a professora Sueli Fraissat, militante política, 
feminista e uma mulher à frente do seu tempo. 

Da colonização à contemporaneidade, a mulher faz história.

Bertha Lutz Cora Coralina Lélia Gonzales 

Almerinda Arantes

1899

1906

1917

Joana França 
Stockmeyer, é 

primeira servidora 
pública do País,   
trabalhando na 

Imprensa Nacional .

1919
Conselho 
Feminino 

Internacional do 
Trabalho

1921

Primeira 
partida de 

futebol 
feminino

A luta da mulher na história
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A Educação tem papel 
fundamental na 
promoção da igualdade

Ao longo de seus vinte e cinco anos de his-
tória, o Sintego tem participado ativamente de 
discussões nacionais e internacionais em fóruns de 
entidades e organizações da sociedade civil pela 
democracia, igualdade e direitos humanos. Esses 
debates são muito importantes no processo de 
construção de políticas públicas que traduzam a 
expectativa das mulheres do nosso país, para que 
a igualdade de condições seja, enfim, alcançada.

As ações discutidas e aprovadas nesses fó-
runs e debates são trabalhadas pelo Sintego nas 
escolas públicas de todo o Estado, por meio de 
atividades com educadores e educadoras. “Acre-
ditamos que a Educação tem um papel funda-
mental na formação e revisão de valores culturais 
que serão difundidos em todas as dimensões so-
ciais. É nas escolas que os conceitos vão se for-
mando e preconceitos serão quebrados”, destaca 
a presidenta do Sintego, Iêda Leal.

Dentre as atividades, o Sintego promove 
palestras nas escolas, sobre gênero, sexo e sexu-

Federação 
Brasileira pelo 

Progresso 
Feminino

Primeira 
alteração na 

lei para o voto 
feminino

1927

1922

A médica Carlota Pereira 
de Queirós é eleita a 

primeira deputada federal 
do Brasil. Na Assembleia 

Nacional Constituinte, 
em 1933, elaborou o 
primeiro projeto de 
criação de serviços 
sociais no Brasil.

1933

1934

1941

Primeira 
mulher piloto 

no País

1951

Igualdade 
feminina no 

trabalho

Primeira 
disputa oficial 
feminina em 
Olimpíadas

1928

Decreto nº. 21.076, de 
24 de fevereiro de 1932, 

do presidente Getúlio 
Vargas, institui o novo 

Código Eleitoral Brasileiro, 
garantindo o direito de voto 

às mulheres brasileiras, 
que não era obrigatório.

1932

Consagração 
dos direitos 
femininos 1962

Código Civil 
alterado: 

mulher casada 
incapaz

1975

Ações do 
movimento 
feminista

Ano 
Internacional 

da Mulher

alidade; violência doméstica contra as mulheres, 
divulgando e explicando a Lei Maria da Penha; e 
pelo combate à homofobia. “A discussão desses 
temas nas escolas é fundamental para prevenir 
casos de violência, intolerância e todos os tipos 
de discriminação, pois estimula discussões sobre 
essas questões dentro e fora das salas de aula”, 
destacou a secretária da Mulher, Eva Assis Caval-
canti Albuquerque de Almeida.

A Secretaria da Mulher/Sintego tem representação nas 
seguintes organizações sociais que lutam em defesa das 
Políticas Públicas voltadas para a Igualdade de Gênero:

 Fórum Goiano das Mulheres
 Conselho Estadual da Mulher (Conem) 

 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)
 CUT/Goiás   Conselho Municipal da Mulher 

Sintego presente na elaboração do Projeto de Igualdade 
com Perspectiva de Gênero, promovido pela Rede de 

Trabalhadoras da Educação na América Latina, em São Paulo

Alba Valéria Lauria, 
vice-presidenta 

do Sintego e 
conselheira do 

Conselho Municipal 
da Mulher

Sugestões de 
atividades

•	 Proposta	de	redação: A natureza fez todas 
as mulheres tão belas e com um destino 
valoroso. Sugerir aos estudantes o se-
guinte tema: Belas, diferentes, valorosas 
e lutadoras: As mulheres do Brasil. Dividir 
a sala em quatro grupos, que terão as se-
guintes tarefas: 1. Apresentar em forma 
de dramatização as lutas das mulheres 
pela igualdade de gênero; 2. Apresentar 
músicas de diferentes estilos que falem 
sobre o valor da mulher; 3. Apresentar, 
por meio de um telejornal, as principais 
conquistas das mulheres neste século; 4. 
Fazer um “rap” com a letra combatendo a 
discriminação de gênero.

•	 Geografia: trabalhar o tema: Mulher, Po-
der e Política.

•	 Língua	 estrangeira:	 apresentar uma sé-
ria de palavras sobre a importância das 
mulheres, e pedir para traduzi-las para o 
inglês ou espanhol. (Coragem, talento, be-
leza, competência, responsabilidade, justi-
ça, solidariedade, encanto, amor).

•	 As	novas	famílias: peça aos(as) alunos(as) 
que se entrevistem, em duplas, sobre a 
composição familiar de cada um: quan-
tos moram na casa? Quem é o principal 
provedor? Parentes moram perto? Assim 
os estudantes perceberão que na própria 
sala há várias famílias diferentes. Pergun-
tar como eram as famílias de antigamente, 
baseado nas experiências de seus pais e 
avós. Debater as razões dessa mudança.
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Já a mulher de classe mais alta 
conhece o teor da lei e sabe que as 
violências psicológica, moral, simbóli-
ca e patrimonial podem e devem ser 
denunciadas. Contudo, dados infor-
mam que o número de denúncia de 
agressões físicas é menor, que se jus-
tifica pela não intenção da vítima de 
tornar pública a violência sofrida.

A Secretaria da Mulher doSinte-
go tem levado a Lei Maria da Penha às escolas, 
discutindo e explicando todo o conteúdo da 
norma, por meio de palestras sobre todas as 
formas de opressão. A violência não escolhe a 
classe social. Atinge todas as mulheres. E preci-
sa ser denunciada.

Eva Assis Cavalcanti de Albuquerque
Secretária da Mulher - Sintego, professora da rede pública e 

Conselheira do Conselho Estadual da Mulher (Conem)

Violência contra a mulher não 
escolhe classe social

A Lei Maria da Penha é uma das 
maiores conquistas na luta contra to-
das as formas de violência contra a 
mulher: violência sexual, psicológica, 
moral, simbólica e patrimonial. Mesmo 
assim, esse tipo de agressão não dimi-
nui. A cada 15 segundos, uma mulher 
é violentada, o que significa, por ano, 
mais de 2 milhões de vítimas, segundo 
a Fundação Perseu Abramo.

Estudos recentes sobre comportamento 
das vítimas derrubaram o mito de que as mulhe-
res de baixa renda, moradoras da periferia, so-
frem mais violência doméstica. A diferença está 
no tipo de agressão sofrida: as vítimas da classe D 
e E, por exemplo, não conhecem o conteúdo da lei 
que tipifica todas as diversas formas de violência 
e denunciam, mais frequentemente, a agressão 
física e a sexual.  

Lei do 
Divórcio

Convenção 
mundial 

pelo fim da 
discriminação

Dia Nacional 
da Mulher

Criada em São Paulo a 
primeira Delegacia de 

Atendimento Especializado 
à Mulher (DEAM), ligada à 

Polícia Civil. 

Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher

1980

1977 

Esther de Figueiredo Ferraz 
é a primeira brasileira a ser 

titular de um ministério. 
A professora e advogada 
é nomeada ministra da 

Educação e Cultura. Esther foi 
também a primeira mulher a 
dar aulas na USP e a primeira 
reitora de uma universidade 

paulista, o Mackenzie.

1982

1985

1996

Lei de Cotas - A lei número 9.100 
/1995 determina que pelo menos 
20% das vagas de cada partido ou 
coligação que entrem na disputada 

por uma cadeira das câmaras 
seja preenchida por candidatas 

mulheres. Em 1998, cada partido 
ou coligação passaria a destinar 

de 25% a 75% de suas vagas 
candidatos do mesmo sexo. 

Presença 
feminina no 

STF

 Lei 
Maria da 

Penha

1979 2006

Ministério de 
Políticas para 
as Mulheres

2000

2003

Dilma Rousseff é 
empossada como a 

primeira mulher presidente 
mulher da República 

Federativa do Brasil. A 
primeira mulher a se tornar 

chefe de Estado de um 
país ocidental foi Isabel 

Perón, na Argentina.

2011
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A tesoureira-geral do Sintego, professora Bia de Lima, é também a presidenta da 
Central Única dos Trabalhadores de Goiás, e está em seu segundo mandato. Como 
segunda mulher a presidir a CUT-GO – a primeira foi Sandra Cabral -, Bia reforça 
a importância da paridade e a participação feminina no movimento sindical. 
“Precisamos mostrar que as mulheres são capazes de fazer com que a mudança 
aconteça em todos os espaços de decisão. Não servimos apenas para carregar 
piano. As mulheres têm avançado em todos os espaços sociais”, declarou.

Uma mulher à frente da CUT-GO


