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“Vivo cada dia como se fosse cada dia. Nem o último, nem o primeiro – o único. ” (Pablo Neruda) 

 

“ O dia 08 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e 
sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países” 

(Maria CéliaOrlato Selem, 2018  – Professora, Mestre em Estudos Feministas pela Universidade de Brasília e doutoranda em História Cultural pela UNICAMP) 
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DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER 
 

 
 

 
A história que remete à criação do Dia 

Internacional da Mulher é marcada por uma 
trajetória de tragédias e conquistas, onde podemos 
destacar desde a morte de dezenas de operárias que 
foram carbonizadas no incêndio de uma fábrica têxtil 
em Nova York (1857). O incêndio proposital, ocorrido 
em 25 de março daquele ano, marcou a luta das 
mulheres por igualdade de direitos ao longo do século 
20. 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) designou como o Ano Internacional da Mulher e, 
em dezembro de 1977 oficializou o dia 08 de março 
como o Dia Internacional da Mulher. Assim, “O Dia da 
Mulher” surge através de uma série de movimentos 
feministas sociais. 

No Brasil, as movimentações em prol dos 
direitos da mulher, buscando melhores condições de 
trabalho e qualidade de vida (assim como nos demais 
países), tiveram seu início nas décadas de 1920 e 1930. 
Um de seus marcos foi o direito ao voto em 1932, na 
Constituição promulgada por Getúlio Vargas. 1 

 
 

                                                            
1  Fonte: Dia da Mulher – Mensagens com frases e flores. Disponível em: 
http://imagensfree.com.br/dia-da-mulher-mensagens/ Acesso em: 07 de Mar. De 
2019. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Diante do histórico de luta e representatividade, 

o dia 08 de março é celebrado em todo o mundo para 
reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das 
mulheres. 

Atualmente, a mulher tem ocupado grandes 
lugares de destaque na sociedade, e é por essa busca diária 
por igualdade de direitos que a data em questão deve ser 
um momento de reflexão por parte das mulheres e 
também de toda sociedade. Assim, poderemos tornar 
possível a construção de uma sociedade mais justa e que 
respeite a mulher em toda diversidade e singularidade. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Fonte: Movimento de mulheres teve início há mais de um século. Disponível em: 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-mulher-8-de-marco/ Acesso 
em 07 de mar. De 2019. 

A JFAC apoia e parabeniza 
todas as mulheres! 
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SORORIDADE : mulheres conscientes 
do poder que têm juntas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A palavra Sororidade ainda é desconhecida por 

muitos, porém têm sido muita usada e aplicada no último 
ano, pois seu conceito vai além de questões de segurança. 

O significado: é uma aliança entre mulheres com 
dimensão ética, política e prática, ou seja, é a união 
feminina em busca de objetivos comuns. 


