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08 de Março - Dia Internacional da Mulher 

 

A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu nos primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e 
na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, bem como 
pelo direito de voto. Inspirada por esse espírito, a líder socialista alemã Clara Zebrino propôs à Segunda 
Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, 1876, a instituição do Dia 

Internacional da Mulher. 
 
Posteriormente, em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro pelo calendário juliano), as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher foram marcadas por manifestações de trabalhadoras russas por melhores condições 
de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. Os protestos foram 
brutalmente reprimidos, precipitando o início da Revolução de 1917.  

 
O Dia Internacional da Mulher e a data de 8 de março são comumente associados a um fato histórico que 
teriam dado origem à comemoração: seria uma manifestação das operárias do setor têxtil nova-iorquino 
ocorrida em 8 de março de 1857 (segundo outras versões, em 1908), quando trabalhadoras ocuparam uma 
fábrica, em protesto contra as más condições de trabalho. A manifestação teria sido reprimida com extrema 
violência. Segundo essa versão, as operárias foram trancadas dentro do prédio, o qual foi, então, incendiado. 
Em consequência, cerca de 130 mulheres morreram.  
 
Em 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher e, em dezembro de 1977, o Dia 
Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas, para lembrar as conquistas sociais, políticas e 
econômicas das mulheres. 
(fonte: wikipedia.org) 
 
 

A FEBRAF parabeniza  

todas as Mulheres  

pelo seu dia!! 

A 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_feminino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Russos
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia_czarista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977

