
 

 

 

 

TAVERNA DA LEITURA #15 

 

 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER.  

MUITO MAIS QUE APENAS FLORES. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO. 

      Mães, esposas, namoradas, primas, amigas e conhecidas, o “Dia da Mulher” vai 

muito mais além do que apenas presentearmos as queridas mulheres que fazem 

parte de nossas vidas! Claro que um gesto de carinho em homenagem a elas em um 

dia tão importante é muito bem-vindo - aliás, ai de quem não der, pelo menos, um 

mimo para esses seres maravilhosos, não é mesmo? - Mas, além disso, você sabe qual 

é a história por trás deste dia tão significativo? Então, como de costume, já pega 

aquela broa de fubá deliciosa, aquele cafezinho feito na hora e “bora” para mais um 

Taverna da Leitura! 

 

MAS E AÍ, COMO SURGIU ESSE TREM? 

       Ao contrário do que muitos pensam, o “Dia da Mulher” não foi criado para fins 

comerciais e muito menos fora definido por um acontecimento em específico, mas 

sim devido aos vários movimentos na luta pelos direitos das mulheres. Porém, 

podemos citar aqui alguns eventos que são considerados os principais para a escolha 

desta data. Em 1909, em New York, a primeira passeata relacionada às mulheres 

ocorreu, contando com a participação de 15 mil mulheres em prol de melhorias nas 

condições de trabalho, pois, naquela época, elas trabalhavam seis dias por semana, 

com uma carga horária diária de 16h e o salário era baixíssimo.  Devido ao 

movimento, em agosto de 1910, em Copenhage, capital da Dinamarca, uma líder 

socialista alemã, Clara Zetkin, propôs, durante a “II Conferência Internacional das 

Mulheres Socialistas”, que houvesse uma agenda anual com uma espécie de “jornada 

de manifestações” em prol da igualdade de direitos. Até então, não havia uma data  

 



 

 

 

 

definida, mas em fevereiro do ano seguinte as passeatas e ações iniciaram a todo 

vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       No Brasil e em alguns outros países, acredita-se que o incêndio, no dia 25 março 

de 1911, na fábrica têxtil “Triangle Shirtwaist Company”, em New York, onde 146 

pessoas morreram, dentre elas, 125 eram mulheres, também tenha sido um 

acontecimento importante para a escolha da data, visto que após isso, 

comemorações nacionais nos EUA referentes à mulher passaram a ser feitas.  Já na 

Rússia, no dia 21 de fevereiro de 1917 (dia 08 de março no calendário gregoriano), 

um marco ainda mais forte ocorreu: manifestantes operárias do setor de tecelagem 

entraram em greve e saíram às ruas protestando contra a fome e a Primeira Guerra 

Mundial, reivindicando a ajuda dos operários do setor metalúrgico, sendo um dos 

maiores feitos na luta pelos direitos iguais, dando início na famosa “Revolução Russa” 

- vai mexer com elas para você ver! - Desde então, os soviéticos passaram a celebrar 

o dia da “mulher heróica e batalhadora” junto ao movimento internacional socialista 

 

 

 

 

 

II Conferência Internacional das Mulheres Socialistas - 
Copenhagen - Dinamarca. 

 



 

 

 

 

 

        O dia 08 de março só veio a se tornar uma data oficial do “Dia Internacional da 

Mulher” quase 60 anos depois, em 1975, quando o “Ano Internacional da Mulher” 

foi intitulado pela ONU - Organização das Nações Unidas, como uma maneira de 

relembrar as lutas e suas conquistas políticas e sociais. 

 

A ASCENSÂO DA MULHER. 

       De um modo geral, a história da mulher esteve marcada por submissão e 

violência, onde as mulheres são vistas como objetos e com apenas uma utilidade: 

ficar em casa e cuidar da família. A ciência, em diversos momentos, tentou comprovar 

a inferioridade das mulheres e utilizar de argumentos para a manutenção de sua 

exclusão da sociedade. Já alegaram que o cérebro da mulher era menor e, por isso, 

não poderia argumentar em certos assuntos. Assim como disseram que seu físico não 

serviria para o trabalho e muito menos para a prática de esportes. Hoje, todos nós 

concordamos - pelo menos eu espero que sim, né?! - o quão absurdas essas 

afirmações são. 

 

       Ao longo dos anos, diversas figuras femininas refutaram essas ideias e provaram 

que as mulheres podem, sim, ser aquilo que elas quiserem ser e viver da maneira que 

preferirem. Então, separamos alguns nomes de mulheres magníficas que lutaram  

 



 

 

 

 

contra o preconceito, as desigualdades e o machismo impregnado em nossa 

sociedade conseguindo alcançar o sucesso, se tornando grandes exemplos para a 

sociedade, abrindo portas e oportunidades para aquelas que querem, também, 

seguir os seus sonhos. 

 

AS PRIMEIRAS... 

 

❖  Marie Curie: (1867 - 1934) cientista 

polonesa e primeira mulher a ganhar duas 

vezes o Prêmio Nobel, um de química e o 

outro de física, sendo a única pessoa a 

atingir tal feito, além de ter descoberto 2 

elementos periódicos, o Rádio e o Polônio. 

 

 

 

 

❖ Elizabeth Blackwell: (1821 - 1910)  

 Primeira mulher norte-americana a se formar e 

exercer a medicina nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

❖ Valentina Tereshkova: (1937 -) 

Primeira cosmonauta e tornou-se a 

primeira mulher a ir ao espaço no dia 16 de 

junho de 1963. É ativa na política de seu 

país e, até hoje, mantém o título de ser a 

única mulher a fazer um voo solo ao espaço. 

 

 

❖  Rosa Parks: (1913 - 2005) Ativista negra, considerada a 

“Mãe” dos movimentos pelos Direitos Civis nos Estados 

Unidos, ficou conhecida ao se recusar a ceder um lugar 

para uma pessoa branca, pondo fim na lei de segregação 

racial. 

 

 

 

 

❖ Margaret Thatcher: (1925 - 2013) Mais conhecida 

como “A Dama de Ferro”, foi uma política britânica e 

primeira mulher a ser Primeira-Ministra do Reino Unido e 

a pessoa que ficou mais tempo exercendo o cargo no 

século XX, de 1979 a 1990. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

❖ Joana d’Arc: (1412 - 1431) Foi uma líder de tropas 

do exército, canonizada pela Igreja Católica e 

heroína francesa pelos milagres feitos durante a 

guerra dos “Cem Anos”. 

 

 

 

 

 

❖ Kamala Harris: (1964 -) Advogada, trabalhou como 

promotora chefe, foi a primeira mulher negra a se 

tornar procuradora – geral da Califórnia e Vice 

Presidente dos Estados Unidos. 

 

 

 

 

❖ Oprah Winfrey: (1954 -) Empresária, atriz, 

dubladora, psicóloga, escritora, produtora, 

investidora, autora, jornalista e repórter 

norte-americana. Foi a primeira mulher negra 

a se tornar bilionária no mundo e é 

considerada uma das mulheres mais 

influentes mundialmente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

❖ Marta Vieira da Silva: (1986 -) É uma 

futebolista brasileira que atua como atacante, 

escolhida como a melhor do mundo 6 vezes, 

sendo 5 consecutivas. 

 

 

 

 

 
❖ Maria da Penha: (1945 -) farmacêutica 

brasileira, vítima de violência 

doméstica e líder do movimento de 

defesa dos direitos das mulheres, tendo 

o seu nome na lei “Maria da Penha”. 

 

 

 

 

❖ Glória Maria: Jornalista, apresentadora e a 

primeira repórter negra da televisão brasileira, 

sendo uma das mais reconhecidas e influentes. 

Já passou por cerca de 156 países. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

❖ Ozlem Tureci: (1967 -) Médica, imunologista, 

empresária, Co-fundadora e CEO da Biotech, 

uma das empresas pioneiras na busca de uma 

vacina contra a COVID-19, sendo ela mesma 

uma das responsáveis por realizar as 

pesquisas. É considerada uma das maiores 

cientistas do mundo! 

 

O MUNDO GIROU, A VIDA MUDOU.... 
 

       Apesar de estarmos no século XXI, a luta diária por ter os direitos básicos da 

mulher ainda persiste. Podemos citar casos mais extremos, como os países árabes, 

onde uma série de proibições são impostas às mulheres. Ou, países como o Brasil, 

onde não há tal extremismo, porém, várias regras do dia-a-dia ainda são ditadas pelo 

machismo estrutural.  

       Poderíamos, também, colocar milhares de exemplos de como as mulheres 

mostraram para o que vieram e como elas estão sendo reconhecidas por serem quem 

são. Hoje, apesar de ainda haver muito machismo enraizado e desigualdades, a 

mulher é empoderada, decidida, luta pelo que quer e tem seu papel muito mais forte 

e presente em nossa sociedade. Vimos algumas figuras femininas que foram 

pioneiras em suas áreas e que realizaram grandes feitos, mas eu te pergunto, quantas 

outras poderiam ter sido as primeiras se tivessem tido a chance de ao menos 

tentarem? Pois é! Nisso eu não posso te dar a certeza, mas garanto que com essas 

mulheres no mundo, as futuras gerações terão oportunidades e meios para seguirem 

o caminho que quiserem.   

       O “Dia Internacional da Mulher” é para celebrar sim as conquistas árduas 

alcançadas por cada um que lutou para que seja algo garantido hoje. Ainda que tenha 

tido um avanço e inúmeras mudanças, não podemos esquecer de que há muito o que 

melhorar! A violência contra a mulher, o preconceito, a desigualdade em seus 

diversos âmbitos e a desvalorização ainda estão presentes, e cabe a nós nos unirmos 

nessa luta junto a elas. Vamos mostrar que não importa a sua aparência, seu gênero 

ou de onde você veio, tudo é possível! 

Vamos mostrar que elas podem mudar o mundo, que juntos, nós podemos mudar o 

mundo!   

 

 



 

 

 

 

 

       E, não se esqueça, não é preciso esperar uma data comemorativa para mostrar 

às mulheres que iluminam as nossas vidas, deixando tudo mais delicado e carinhoso, 

o quão importantes elas são, para nós e para o resto mundo. Mas também não pise 

na bola e não vá esquecer de fazer um mimo para elas no dia 08 de março que é tão 

especial! - Eu é que não vou querer estar na sua pele caso isso aconteça! haha.   
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