
O PAPEL DE
PROTAGONISTA

O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
É UM MOMENTO DE REFLEXÃO DOS

CAMINHOS EM BUSCA DA
IGUALDADE DE GÊNERO.
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O famoso dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, marca uma 
trajetória de luta pelos direitos e conquistas 
de todas as mulheres que fazem a 
diferença todos os dias. Essa data vai além 
de homenagens e presentes, é o momento 
de reflexão sobre a importância do papel 
delas como protagonistas.

 O Dia Internacional da Mulher é 
celebrado oficialmente em 8 de março, mas 
o fato histórico que foi o estopim para a 
luta dos direitos femininos, ocorreu em 25 de 
março de 1911, quando mais de 120 
operárias de uma fábrica têxtil morreram 
carbonizadas em um incêndio de uma 
fábrica na cidade de Nova York. A partir 
dessa data, o século 20 ficou marcado pelo 
início da luta feminista na busca por direitos 
na sociedade e no mercado trabalho, até a 
data ser oficializada em 1945 pela ONU.

Mais de 70 anos após a oficialização do 
Dia Internacional da Mulher, hoje, a 
desigualdade de gênero ainda é uma 
realidade. Um levantamento feito pelo 
Fórum Econômico Mundial em março de 
2021, revelou que a desigualdade entre 
homens e mulheres no mundo corporativo 
só será resolvida na América Latina daqui a 
69 anos. E, que o nosso país, ocupa a 
posição 93ª no ranking de igualdade de 
gêneros entre os 156 países pesquisados.

Quando analisamos o contexto da 
liderança política, os dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
demonstram que as mulheres são chefes de 
Estado ou de Governo em apenas 22 países 
e que, 119 países nunca tiveram uma líder 
mulher, o que reflete na tomada de 
decisões da política e, principalmente, na 
representação na vida pública. 

São nesses aspectos os quais as políticas 
públicas manifestam a sua importância, ao 
reivindicar que a mulher possa fazer a 
diferença e exercer um papel de liderança. 
Políticas que defendem igualdade salarial, 
licença parental que apoie mães e pais, 
tolerância zero para o assédio sexual e a 
violência no local de trabalho, apoio às 
candidatas feministas, incentivo de 
partidos políticos para promover a 
liderança das mulheres e a luta contra a 
violência à mulher na vida política e pública.

É nesse ponto em que a luta sindical atua. 
Historicamente, a atuação das mulheres 
nos sindicatos começou a partir dos anos 
70 no Brasil, quando as primeiras pautas 
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de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 
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de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%
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população com menor poder aquisitivo são os 
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Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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foram discutidas como, direito ao trabalho, 
igualdade no casamento e a ocupação dos 
espaços de liderança pelas mulheres. 
Sabemos que é necessária a presença das 
mulheres na tomada de decisões e debates 
de pautas que fomentem a liberdade, a 
segurança e, principalmente, a atuação das 
mesmas no mercado de trabalho.

Há muito a se fazer para atingirmos a 
igualdade entre homens e mulheres, é um 
dever coletivo superar as diferentes barreiras 
como, o machismo e a violência. Desta 
forma, o dia 8 de março, tem a sua 
importância no debate inclusivo que dá 
acesso a todas as mulheres a um espaço de 
representatividade e protagonismo.
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O famoso dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, marca uma 
trajetória de luta pelos direitos e conquistas 
de todas as mulheres que fazem a 
diferença todos os dias. Essa data vai além 
de homenagens e presentes, é o momento 
de reflexão sobre a importância do papel 
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fábrica na cidade de Nova York. A partir 
dessa data, o século 20 ficou marcado pelo 
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só será resolvida na América Latina daqui a 
69 anos. E, que o nosso país, ocupa a 
posição 93ª no ranking de igualdade de 
gêneros entre os 156 países pesquisados.

Quando analisamos o contexto da 
liderança política, os dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
demonstram que as mulheres são chefes de 
Estado ou de Governo em apenas 22 países 
e que, 119 países nunca tiveram uma líder 
mulher, o que reflete na tomada de 
decisões da política e, principalmente, na 
representação na vida pública. 

São nesses aspectos os quais as políticas 
públicas manifestam a sua importância, ao 
reivindicar que a mulher possa fazer a 
diferença e exercer um papel de liderança. 
Políticas que defendem igualdade salarial, 
licença parental que apoie mães e pais, 
tolerância zero para o assédio sexual e a 
violência no local de trabalho, apoio às 
candidatas feministas, incentivo de 
partidos políticos para promover a 
liderança das mulheres e a luta contra a 
violência à mulher na vida política e pública.
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nos sindicatos começou a partir dos anos 
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Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 
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foram discutidas como, direito ao trabalho, 
igualdade no casamento e a ocupação dos 
espaços de liderança pelas mulheres. 
Sabemos que é necessária a presença das 
mulheres na tomada de decisões e debates 
de pautas que fomentem a liberdade, a 
segurança e, principalmente, a atuação das 
mesmas no mercado de trabalho.

Há muito a se fazer para atingirmos a 
igualdade entre homens e mulheres, é um 
dever coletivo superar as diferentes barreiras 
como, o machismo e a violência. Desta 
forma, o dia 8 de março, tem a sua 
importância no debate inclusivo que dá 
acesso a todas as mulheres a um espaço de 
representatividade e protagonismo.


