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Linha do tempo - Dia Internacional da Mulher
1909
GRANDE PASSEATA DAS
MULHERES EM 26 DE FEVEREIRO
DE 1909, EM NOVA YORK

1910
EM AGOSTO DE 1910, EM COPENHAGUE
A ALEMÃ CLARA ZETKIN PROPÔS NA
REUNIÃO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DAS MULHERES
SOCIALISTAS A CRIAÇÃO DE UMA
JORNADA DE MANIFESTAÇÕES

NAQUELE DIA, CERCA DE 15 MIL MULHERES
MARCHARAM NAS RUAS DA CIDADE POR
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ÉPOCA, AS JORNADAS PARA ELAS
PODERIAM CHEGAR A 16H POR DIA, SEIS
DIAS POR SEMANA E, NÃO RARO,
INCLUÍAM TAMBÉM OS DOMINGOS. ALI
TERIA SIDO CELEBRADO PELA PRIMEIRA

A PROPOSTA DE CLARA ZETKIN, SEGUNDO

VEZ O "DIA NACIONAL DA MULHER"

OS REGISTROS QUE SE TEM HOJE, ERA DE

AMERICANO.

UMA JORNADA ANUAL DE MANIFESTAÇÕES
DAS MULHERES PELA IGUALDADE DE
DIREITOS. O PRIMEIRO DIA OFICIAL DA
MULHER SERIA CELEBRADO, ENTÃO, EM 19 DE
MARÇO DE 1911.

Linha do tempo - Dia Internacional da Mulher
1911
NOVA YORK, 25 DE MARÇO DE
1911 NA TRIANGLE SHIRTWAIST
COMPANY

1913
EM 1913, AS MULHERES JÁ
PROTESTAVAM PELO DIREITO DE VOTAR
NOS ESTADOS UNIDOS; NESSA ÉPOCA,
ERAM FREQUENTES OS PROTESTOS
TAMBÉM POR MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO
146 TRABALHADORES MORRERAM NUM
INCÊNDIO DA FÁBRICA, SENDO 125
MULHERES E 21 HOMENS (NA MAIORIA,
JUDEUS), QUE TROUXE À TONA AS MÁS
CONDIÇÕES ENFRENTADAS POR MULHERES
NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL.

Linha do tempo - Dia Internacional da Mulher
1917
RÚSSIA, 1917,UM GRUPO DE
OPERÁRIAS SAIU ÀS RUAS PARA
SE MANIFESTAR CONTRA A
FOME E A PRIMEIRA GUERRA
MUNDIAL

1975
O CHAMADO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER SÓ FOI OFICIALIZADO EM 1975,
ANO QUE A ONU INTITULOU DE ANO
INTERNACIONAL DA MULHER PARA
LEMBRAR SUAS CONQUISTAS
POLÍTICAS E SOCIAIS

NA RÚSSIA, EM 1917, MILHARES DE
MULHERES FORAM ÀS RUAS CONTRA A
FOME E A GUERRA; A GREVE DELAS FOI
O PONTAPÉ INICIAL PARA A REVOLUÇÃO
RUSSA E TAMBÉM DEU ORIGEM AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER

MULHERES NA
LIDERANÇA:
ALCANÇANDO UM
FUTURO IGUAL EM UM
MUNDO DE COVID-19

Tema do Dia Internacional da Mulher de 2021

O tema celebra os enormes esforços de mulheres e meninas em todo o mundo na
construção de um futuro mais igualitário e na recuperação da pandemia de
COVID-19.

Participação plena e efetiva da mulher e tomada de
decisões na vida pública, bem como eliminação da
violência, para alcançar a igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas (tema
prioritário da 65ª sessão da Comissão sobre o Status da
Mulher).

Engajar parcerias institucionais e da sociedade civil para
realizar o direito das mulheres de protagonizar a tomada
de decisões em todas as áreas da vida, remuneração igual,
divisão igual de trabalho doméstico e de cuidados não
remunerado, o fim de todas as formas de violência contra
mulheres e meninas e serviços de saúde que atendam às
suas necessidades (Campanha Geração Igualdade).
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VOCÊ CONHECE
ESSAS MULHERES E
SEUS FEITOS
INCRÍVEIS?
mulheres de todos os
tempos e de todas as
áreas de atuação

mulheres
incríveis

Ada Lovelace

Criou o primeiro algoritmo

Irmã Mary
Kenneth Keller
Criou o Basic

Augusta Ada King, a Condessa de Lovelace,
traduzia os textos de Luigi Menabrea, um
matemático italiano, sobre as ferramentas
analíticas usadas por Charles Babbage, um
matemático inglês. Esse trabalho derivativo
resultou no que, para muitos especialistas, é o
primeiro algoritmo criado na história, muito antes
da existência de máquinas que pudessem
processá-lo.

Considerada a primeira mulher a receber um
doutorado em ciências da computação, Keller se
formou na Universidade Washington, na cidade de
St. Louis, nos Estados Unidos. O diploma veio em
1965, mas desde 1958, ela já trabalhava em oficinais
de informática enquanto a indústria ainda era
menos do que incipiente. Sua contribuição,
entretanto, foi fundamental na criação da
linguagem de programação BASIC, criada com fins
didáticos e utilizada por décadas, até ser
substituída pelo Pascal, mais arrojado e seguro.

mulheres
incríveis

Grace Hopper
Criou o COBOL

Katherine Johnson
Ajudou Apolo 11
a chegar na Lua

Uma de suas principais frases se tornou não
apenas um bastião feminista, mas também o
principal mote para as mulheres que lutam por
representatividade na indústria da tecnologia: “é
mais fácil pedir perdão do que permissão”. Além do
COBOL, Hopper também criou linguagens de
programação para o UNIVAC, o primeiro
computador comercial fabricado nos Estados
Unidos. Ela foi a primeira mulher a se formar na
prestigiosa Universidade de Yale, nos Estados
Unidos, com um PhD em matemática, além de ter
sido a primeira almirante da marinha dos EUA.
Katherine foi uma das mulheres negras que
formavam uma equipe no Centro de Pesquisa
Langley para calcular a trajetória dos primeiros
lançamentos espaciais. Essas operações hoje são
feitas por computadores, mas nos anos 1960 os
"computadores usavam saias", segundo suas
palavras, recolhidas em vários documentos que a
Nasa dedica à cientista especial em seu site na
internet. Foram seus cálculos que ajudaram a
missão Apolo 11 a ter sucesso e Neil Armstrong a
pisar na Lua (1969), mas também os que
estabeleceram a trajetória da primeira viagem ao
espaço de um norte-americano, Alan Shepard
(1961).
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Wangari Maathai

Movimento Cinturão Verde

Kalpana Chawla

Primeira astronauta indiana

Laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2004, a
professora queniana Wangari Maathai aliou
políticas de preservação ambiental ao progresso
feminino de seu país.Um de seus principais feitos
foi o Movimento do Cinturão Verde, fundação que
remunera mulheres africanas ao incentivá-las a
plantar árvores para combater o desmatamento e
desertificação da região. As Nações Unidas
estimam que cerca de 900 mil mulheres tenham
colaborado com o projeto, que as ajuda a
sustentar suas famílias.

Apesar de seus pais não apoiarem suas decisões
profissionais, a indiana Kalpana Chawla estudou
engenharia aeroespacial e se mudou para os
Estados Unidos a fim de se tornar uma astronauta.
Em 1997, fez seu primeiro voo e ficou conhecida por
ser a primeira mulher indiana a ir para o espaço. O
feito a tornou famosa em seu país, onde inspirou
diversos jovens a perseguir o sonho de ser
cientista.
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Mamie Phipps Clark
Ajudou acabar
com a segregação

Quando Mamie nasceu em 1917, a população negra
ainda vivia segregada e à margem de serviços de
educação e saúde nos Estados Unidos. Para
ajudar a reverter esse quadro, ela se dedicou ao
estudo da psicologia e fez um mestrado sobre
como a questão racial impacta a identidade de
crianças negras. Junto com Kenneth, seu marido,
ficou conhecida pelos experimentos com bonecas
brancas e negras, que mostraram como o racismo
prejudica a autoimagem da população negra. Seu
estudo ajudou a acabar com a segregação em
escolas públicas em 1954.

Marie Curie (1867-1934) foi uma cientista polonesa.
Descobriu e isolou os elementos químicos, o
polônio e o rádio, junto com Pierre Curie. Foi a
primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física
e a primeira mulher a lecionar na Sorbonne.

Marie Curie

Prêmio Nobel de Física 1903
Prêmio Nobel de Química 1911

mulheres
incríveis
Para a mulher vencer na vida, ela tem que se
atirar. Se erra uma vez, tem que tentar
outras cem. É justamente a nova geração a
responsável para levar avante a luta da
mulher pela igualdade.

Bertha Lutz

Ciência e feminismo
uma vida de amor às mulheres

Filha do médico Adolfo Lutz e da enfermeira
inglesa Amy Bruce Lee, Bertha seguiu os passos
científicos dos pais e se tornou uma das maiores
biólogas da história brasileira. Mas além da
ciência, Bertha se dedicava a outra paixão: a luta
pelos direitos da mulher.
Foi esse tema que a influenciou a estudar Direito,
para que então pudesse atuar mais ativamente no
processo de aprovação do voto feminino no Brasil,
que ocorreu em 1932.
Antes disso, Bertha estava a frente da fundação e
organização
de
diversas
organizações
do
movimento sufragista brasileiro. Foi também
pesquisadora do Museu Nacional, no Rio de
Janeiro.
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Carolina Maria de Jesus
Escritora

Cora Coralina
Escritora

Só a trajetória de vida da escritora Carolina Maria de
Jesus (1914-1977) já renderia um livro. E foi o que, de
fato, aconteceu. Carolina era uma mulher negra,
pobre e catadora de papel de uma favela de São
Paulo. Como forma de escapar dos seus problemas e
fazer uma crítica social, ela registrava sua dura
realidade da favela, da fome, do racismo e da
invisibilidade social em diários. Sua história de luta foi
descoberta pelo jornalista Audálio Dantas e seus
escritos foram transformados no livro Quarto de
Despejo: Diário de uma Favelada (1960), que se tornou
um best seller traduzido para 13 idiomas. Outras
obras de Carolina são Diário de Bitita (1982) e Casa de
Alvenaria (1961).
Cora Coralina (1889-1985), pseudônimo de Ana Lins
dos Guimarães Peixoto Bretas, é considerada uma das
melhores poetisas do Brasil. Apesar de escrever desde
a adolescência, ela só publicou seu primeiro livro aos
76 anos. Com versos delicados, singelos e muitos
profundos, os poemas de Cora retratam sua vida
simples no interior do país. Suas obras mais
conhecidas são Poemas dos Becos de Goiás e Estórias
Mais (1965), Meu livro de cordel (1976) e Vintém de
cobre: meias confissões de Aninha (1983).
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Miranda é uma escritora apaixonada, professora
espiritual e facilitadora de workshops sobre a
natureza cíclica da mulher e sua espiritualidade e
energias. Ela apoia a singularidade de cada mulher,
encorajando e orientando-as a otimizar suas próprias
energias cíclicas para criar realização, bem-estar,
realização de metas e aprimoramento do trabalho.

Miranda Gray
Escritora

Jean Shinoda Bolen
Psiquiatra e escritora

Jean Shinoda Bolen, M.D., é psiquiatra, analista
junguiana e autora e palestrante internacionalmente
conhecida. Seus livros são usados como textos de
faculdade e universidade em estudos de gênero,
psicologia feminina, mitologia, espiritualidade, filosofia
leste-oeste e cursos de psicologia. Ela tem defendido
as mulheres, as questões femininas e a ética na
psiquiatria. Com seu ex-marido, ela co-fundou as
revistas Psychic and New Realities, publicações sobre
assuntos parapsicológicos e mente-corpo-espiritual.
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Mirella Faur
Escritora
Líder espiritual
do Sagrado Feminino
Idealizadora e fundadora
da Teia de Thea

É iniciadora do movimento da espiritualidade feminina em
Brasília, onde formou grupos e dirigiu círculos sagrados de
mulheres, empenhadas no estudo, na vivência e na reverência
aos princípios e valores da espiritualidade feminina. Inspirada
na mitologia das tradições celtas, nórdicas, gregas, egípcias,
eslavas, orientais, afro-brasileiras e nativas americanas, ela
desenvolveu um trabalho pioneiro promovendo celebrações
públicas de plenilúnios, Roda do Ano, ritos de passagem e
grupos de estudos pautados em arquétipos de Deusas das
diferentes tradições.
É autora dos livros “O Anuário da Grande Mãe. Guia Prático de
rituais para celebrar a Deusa.”, “O legado da Deusa. Ritos de
passagem para mulheres”, “Mistérios nórdicos. Deuses.
Runas. Magias. Rituais.”, “Ragnarök. O crepúsculo dos Deuses”,
“Círculos sagrados para mulheres contemporâneas” e “As
Faces Escuras da Grande Mãe”, bem como de diversos artigos
em publicações nacionais e estrangeiras.
Sua formação profissional é em Farmácia Química, com
especialização em Farmacologia e Farmacodinâmica,
Fitoterapia,
Toxicologia,
Bioquímica
e
Microbiologia.
Possuindo vasto conhecimento sobre os mais diversificados
temas místicos, com reconhecida sabedoria pessoal e larga
experiência em atividades esotéricas, Mirella Faur é
respeitada líder espiritual no movimento conhecido como o
“Ressurgimento do Sagrado Feminino” ou “O retorno à
Deusa”. Por mais de duas décadas, formou e conduziu o
Círculo de Mulheres na Chácara Remanso em Brasília, que se
tornou um polo energético proporcionando a inúmeras
mulheres descobrirem e fortalecerem a totalidade do seu
ser feminino e sagrado.
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COM CERTEZA
VOCÊ CONHECE
MUITO MAIS
MULHERES
MARAVILHOSAS

já se viu no
espelho hoje?

TEIA DE THEA CONVIDA PARA

CELEBRAR A
FORÇA DO
FEMININO
E HONRAR A DEUSA EM NÓS

Para que cada uma de nós,
reverenciemos a mulher que fomos,
que somos e que seremos, conscientes
de nossa capacidade ímpar em nos
adaptarmos, sermos flexíveis e
criativas em qualquer cenário ou
contexto.

E a Deusa nos convida a
celebrarmos nossa
natureza incrível

Programe-se para ter um momento só seu!! Faremos uma
meditação guiada, individualmente em nossos espaços
sagrados, mas conectadas numa única egrégora.
Data: 08/03/2021
Hora: 20h

Somos a Lua na Terra
Somos a Mãe Terra em
pessoa
Somos a Deusa do Oceano
em seu fluxo
Somos a Deusa da Vida
MIRANDA GRAY

CRIANDO SEU

espaço sagrado
Criaremos um espaço sagrado, invocando os arquétipos da Deusa que
reside em nós.
Leste: Deusa Donzela, Aquela que é os primeiros raios de Sol, o frescor e a
juventude; acenda em mim a esperança e a confiança para trilhar novos
caminhos, inundando-me com Seu brilho e alegria!
Sul: Deusa Mãe, Aquela que representa a plenitude, a fonte da vida e a
expansão; abençoe-me com o Seu amor, para que eu aceite quem eu sou!
Oeste: Deusa Feiticeira, a que é a escuridão crescente, Senhora da Magia;
permita que eu esteja entre os mundos e conheça o invisível para tecer no
mundo a minha beleza selvagem!
Norte: Deusa Anciã, Aquela que traz a pausa, o respiro e o repouso;
abençoe-me com a sabedoria interior e a aceitação das coisas como são,
para que eu perdoe e viva em paz!
Centro: A Transformadora, Aquela que representa a fonte, o vazio, o
ventre cósmico, o refúgio e o silêncio, abençoe-me com a cura após a
transposição do portal da morte, para que eu possa renascer para uma
nova existência, empoderada e confiante de quem eu sou!
Ao redor: visualize uma luz dourada saindo do seu coração, formando uma
esfera vibrante, que envolve todo seu espaço sagrado, mantendo-a
protegida de qualquer energia contrária e dissonante.

Depois de criado seu espaço sagrado, sente-se
no chão, de preferência, numa pose fácil que
permita seu corpo aquietar e a mente silenciar.
Pode usar um tapetinho, aquecer o corpo com
meias, agasalhos, uma cobertinha. Cubra sua
cabeça com um véu, echarpe ou manto.

vamos juntas?

Respire profundamente, feche seus olhos e vá respirando no ritmo que o
seu corpo pede, uma respiração que infla o seu ventre enchendo-o
completamente de ar e ao soltar o ar, traga o ponto do umbigo para
dentro até se esvaziar completamente. Repita algumas vezes.
Aos poucos a paisagem a sua volta vai se modificando… vai tudo
ficando escuro, mais escuro, profundo, nada se vê, nem a si mesma.
Escuro, profundo, úmido. Você não sente medo, sabe que está segura.
Se percebe numa forma diferente, liquida, diluída e unida. No profundo
escuro há movimentos e sensações… sinta.
Então, sente uma força propulsora que lhe empurra para um caminho
afunilado, vê uma luz bem lá adiante e então uma passagem pequena e
estreita por onde rapidamente é lançada. Um enorme clarão lhe cega
momentaneamente. Sente que ganha velocidade, aos poucos sua visão
começa a se adaptar… vai vendo em volta, tudo aquoso e nesse meio
outros seres habitam…alguns deles passam por você, alguns pequenos,
outros maiores…

Então, percebe que você mesma está em movimento, seguindo e indo…
Nesse seguir se sente roçar em algo escamoso, longo, um tanto fino, frio
e escorregadio que repousa no fundo. Sente uma energia diferente
desse encontro que lhe invade: Transformação.
E segue… ganha velocidade e então se sente lançada numa queda, ao
ar, tão alto que parece lhe transformar num vapor branco e mergulha
novamente. Liquida. Fluída. Seguindo e indo.
Passa por pedras, vegetações aquáticas, seres diferentes e, então,
percebe que esteve tão envolta com tudo que é novo, que nem
percebeu que não está sozinha.
Há outras como você. Que se diluem e se juntam, que passam por
pequenas frestas, contornam obstáculos e enfrentam grandes
travessias. E que são feitas da mesma matéria que você. Muitas delas
compartilham os mesmos anseios, desejos e necessidades que você.

Elas se aproximam de você. Olhos nos olhos. Olhos d'água. Profundos
que veem pela transparência. Tem reconhecimento. Encontro. Respire.
E nesse seguir e ir você e elas desembocam em algo maior, grande,
imenso. De um tamanho impensado. Salgado e agitado. O mergulho
aí amplia e expande a sua existência. Você encontra muitas outras mais
que, como você, estiveram em jornada, vindas de lugares distantes e
diferentes.
Então, você rememora a sua jornada; do profundo da terra, nascente, do
fluir do rio e dos seres que ali habitam, do encontro com a serpente
adormecida, do rio que corre e desagua no mar. Você gota d'água que
encontra outras gotas d'água mulheres. Percebe que são muitas. Muitas
gotas que compõem o oceano cujo movimento ritmado provoca as
ondas, das menores e brandas, às maiores e avassaladoras…
Sinta o balançar do mar em você. Respire.
No oceano, você gota d'água, experimenta o Todo. É uma parte do
Todo. E igualmente, experimenta o Todo presente em si. E em cada
uma de nós. Em Todas Nós. Você, uma de dezenas de centenas de
milhares de milhões de mulheres que trazem em si o Todo.

Inundada por essa sensação e pelo reconhecimento da potência fluída,
forte e resistente em cada mulher encarnada neste plano, bem como
pela incalculável potência resultante da união de todas nós, respire
profundamente agradecida por ser mulher, forte, corajosa e por ter a sua
volta uma infinidade de mulheres fortes e corajosas que travam jornadas
inteiras modificando aquilo que é necessário para a expressão segura
da essência feminina nesta vida.
Por nós e por todas que virão depois de nós. Respire.
Assim, com essa renovação fluída harmonizada e ancorada em si sinta
seu corpo ganhando forma, se materializando no seu corpo mulher…
respirando e fluindo, respirando e fluindo... e quando se sentir pronta
para retornar abra seus olhos e retorne ao aqui e agora.
Ho!

Bem-vinda de volta, Gota d'água,
Oceano profundo e intenso.
Vamos nos despedindo, agradecendo a
presença de todos os arquétipos da Deusa, que
nos habita, pelo cuidado e proteção.
Desfazemos a esfera dourada, expandindo-a
até que envolva todo o planeta, e libere sua
energia em gotículas douradas que caem sobre
todos os seres, abençoando-os.

está feito!

que bom que você é
menina!
que bom que você é
mulher!
abençoada seja, irmã,
linda de alma e coração!!! :)

Referências
FAUR, MIRELLA. CÍRCULO SAGRADOS PARA MULHERES CONTEMPORÂNEAS. EDITORA PENSAMENTO. SÃO PAULO,
2011.

GRAY, MIRANDA. LUA VERMELHA: AS ENERGIAS CRIATIVAS DO CICLO MENSTRUAL COMO FONTE DE
EMPODERAMENTO SEXUAL, ESPIRITUAL E EMOCIONAL. EDITORA PENSAMENTO. SÃO PAULO, 2017.

HTTPS://WWW.BBC.COM/PORTUGUESE/INTERNACIONAL-43324887

HTTPS://CANALTECH.COM.BR/INTERNET/AS-DEZ-MULHERES-MAIS-IMPORTANTES-DA-HISTORIA-DATECNOLOGIA-59485

HTTPS://WWW.ONUMULHERES.ORG.BR/NOTICIAS/TEMA-DO-DIA-INTERNACIONAL-DA-MULHER-DE-2021MULHERES-NA-LIDERANCA-ALCANCANDO-UM-FUTURO-IGUAL-EM-UM-MUNDO-DE-COVID-19-2/

HTTPS://REVISTAGALILEU.GLOBO.COM/CIENCIA/NOTICIA/2018/03/CONHECA-10-MULHERES-QUE-MUDARAMHISTORIA-DA-CIENCIA-MUNDIAL.

HTTPS://CLAUDIA.ABRIL.COM.BR/NOTICIAS/CIENCIA-E-FEMINISMO-A-HISTORIA-DE-AMOR-AS-MULHERES-DEBERTHA-LUTZ/

HTTPS://QUEROBOLSA.COM.BR/REVISTA/9-ESCRITORAS-BRASILEIRAS-QUE-TODO-ESTUDANTE-PRECISA-CONHEC

HTTPS://WWW.MIRANDAGRAY.CO.UK/

HTTPS://WWW.JEANBOLEN.COM/ABOUT-JEAN

