
É importante entender 
o significado desta 
data pois ela não é 

apenas uma data comemora-
tiva, mas um dia destinado à 
reflexão sobre os avanços da 
participação da mulher na so-
ciedade, bem como sobre as 
novas conquistas que precisam 
ser concretizadas. Com este dia 
pretende-se chamar a atenção 
para o papel e a dignidade da 
mulher e levar a uma tomada de 
consciência do valor da pessoa, 
perceber o seu papel na socie-
dade, contestar e rever pre-
conceitos e limitações que vêm 
sendo impostos à mulher.

Desvincular as lutas e con-
quistas da mulher a cada ano 
que passa não é possível, pois 
a própria criação do Dia Interna-
cional da Mulher surgiu a partir 
de episódios trágicos, marca-
dos e causados pela histórica 
repressão das mulheres.

Uma fase de grandes 
mudanças sociais, até as pri-

meiras décadas do século XX, 
tornaram o Dia Internacional 
da Mulher o símbolo da parti-
cipação ativa das mulheres na 
mudança de sua condição e da 
sociedade. Vários têm sido os 
esforços desenvolvidos para 
eliminar a discriminação entre 
mulheres e homens. E graças 
a isso a mulher já conseguiu 
galgar passos importantes para 
mudança desses quadros. Por 
isso tudo e pelo que ainda virá 
VIVA A MULHER!!!
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A principal referência  
histórica da origem 
do Dia Internacional 

da Mulher é a II Conferência In-
ternacional das Mulheres Socia-
listas, que aconteceu em 1910, 
em Copenhague, na Dinamarca. 
Nesta data, Clara Zetkin pro-
pôs a instauração oficial do dia 
Internacional da Mulher. Nesse 
evento, não foi feita qualquer 
alusão ao dia 8 de março, mas 
é certo que, a partir desse acon-
tecimento, as comemorações 
do Dia da Mulher, expandiram-
se pela Europa, com a iniciativa 
das mulheres socialistas. 

Com base nessa e em 
outras fontes históricas, a pes-
quisadora Renée Coté publi-
cou, em 1984, no Canadá, uma 
pesquisa sobre a origem do Dia 
Internacional da Mulher. Renée 
encontrou documentos referen-
tes ao ano de 1921 sobre a 
Conferência Internacional das 
Mulheres Comunistas onde 
“ uma camarada búlgara pro-
põe o 8 de março como data 
oficial do dia internacional da 
mulher, lembrando a iniciativa 
das mulheres russas”. A partir 

de 1922, o Dia Internacional da 
Mulher é celebrado oficialmente 
no dia 8 de março. Em 1975 a 
ONU reconhece o dia 8 de mar-
ço como sendo oficialmente o 
Dia Internacional da Mulher. Co-
nhecer a origem do 8 de Março 
implica em retomar a verdade 
dos fatos sobre a data que são 
ricos de significado e que carre-
gam toda a luta da mulher no ca-
minho da sua libertação. Signi-
fica enriquecer a comemoração 
desse dia. Voltar às origens do 
ideal socialista da maioria das 
mulheres que lutavam por um 
mundo novo sem exploração e  
opressão do homem pelo ho-
mem e especificamente da mu-
lher pelo homem.

origem do dia da mulher



histórico de lutas das mulheres
1908: Em Chicago (EUA), no 
dia 03/05, é celebrado pela 1ª 
vez o Woman´s Day, convocado 
pela Federação Autônoma de 
Mulheres. 1909: No último do-
mingo de fevereiro é realizado o 
Woman’s Day.  também em Chi-
cago. O Partido Socialista Ame-
ricano toma a frente. 1910: A 
3ª edição do Woman’s Day é 
realizada em Chicago e Nova 
Iorque, chamada pelo Partido 
Socialista, no último domingo de 
fevereiro. Em agosto, a 2ª Con-
ferência Internacional da Mulher 
Socialista delibera que: “As mu-
lheres socialistas de todas as 
nacionalidades organizarão (...) 
um dia das mulheres específico, 
cujo principal objetivo será a pro-
moção do direito a voto para as 
mulheres”. 1911: Durante uma 
greve de tecelãs e tecelões, 
em Nova Iorque, 134 grevistas 
morrem em um incêndio devido 
a péssimas condições de segu-
rança. Na Alemanha, Clara Ze-
tkin lidera as comemorações do 
Dia da Mulher, em 19/03. Nos 
EUA, o Dia da Mulher é come-
morado em 26/02 e na Suécia, 
em 01/05. 1914: Pela 1ª vez, a 

Secretaria Internacional da Mu-
lher Socialista, dirigida por Cla-
ra Zetkin, indica uma data única 
para a comemoração do Dia da 
Mulher: 8 de Março. 1917: No 
dia 8 de Março estoura uma 
greve das tecelãs de São Pe-
tersburgo. Esta greve gera uma 
grande manifestação e dá iní-
cio à Revolução Russa. 1918:  
Alexandra Kollontai lidera, em 
08/03, as comemorações pelo 
Dia da Mulher, em Moscou, e 
consagra o 08/03 em lembrança 
à greve do ano anterior. 1921: 
A Conferência das Mulheres 
Comunistas aprova, na 3ª In-
ternacional, a comemoração do 
Dia Internacional Comunista das 
Mulheres e decreta que, a partir 
de 1922, será celebrado oficial-
mente em 8 de Março. 1966: A 
Federação das Mulheres Comu-
nistas da Alemanha Oriental re-
toma o Dia das Mulheres e, pela 
primeira vez, conta a versão das 
129 mulheres queimadas vivas. 
1969: Nos EUA, em Berkley, 
é retomada a comemoração 
do Dia Internacional da Mulher. 
1975: A ONU decreta, de 75 a 
85, a década da Mulher.
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