
Dia das Mulheres
Um dia de reconhecimento à luta!



O Dia das Mulheres tornou-se um evento anual reconhecido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 1975. De acordo com a BBC, “suas sementes 
foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de 
Nova York exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e 
direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o 
primeiro Dia Nacional das Mulheres.

A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara 
Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres.”

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, à Biblioteca do Ibmec 
destacou algumas sugestões de leitura, filmes e redes sociais que retratam 
as conquistas femininas, emancipação feminina, superação dos desafios e 
medidas de combate à violência. 

O que você sabe sobre o dia 8 de março? Venha conosco 
descobrir mais sobre essa data!

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60646605#:~:text=Roxo%2C%20verde%20e%20branco%20s%C3%A3o,embora%20seja%20um%20conceito%20controverso.


Plataforma Minha Biblioteca 

 Mulheres, linguagem e poder: estudos de gênero na sociolinguística 
brasileira. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580391213/

 Violência contra a mulher: aspectos criminais da Lei n. 11.340/2006. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502616028/

 Direitos das mulheres. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556271248/

 Mulheres líderes empreendedoras. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550809182/

 Mulheres, direito e protagonismo cultural. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556277233/

Livros
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502616028/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556271248/
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Plataforma Biblioteca Pearson

 Mulheres que voam: as primeiras a conquistar os céus. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/163415/pdf/0

 Mulheres e narrativas identitárias: mapas de trânsito da violência conjugal. 
Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/2957/pdf/0

 Mulheres empreendedoras: a construção de uma caminhada. Disponível 
em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/187901/pdf/0

Biblioteca Digital SF 

 Histórias de amor tóxico: a violência contra as mulheres. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/578068

Livros
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 As Sufragistas

Sinopse: No início do século XX, após décadas de 
manifestações pacíficas, as mulheres ainda não 
possuem o direito de voto no Reino Unido. Um grupo 
militante decide coordenar atos de insubordinação, 
quebrando vidraças e explodindo caixas de correio, para 
chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud 
Watts (Carey Mulligan), sem formação política, descobre 
o movimento e passa a cooperar com as novas 
feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos 
familiares para voltar ao lar e se sujeitar à opressão 
masculina, mas decide que o combate pela igualdade de 
direitos merece alguns sacrifícios. 

Disponível em: 
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/

Filmes Inspiradores

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/


 Estrelas além do tempo

Sinopse: Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União 
Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao 
mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida 
com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. 
Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo 
de funcionárias negras é obrigada a trabalhar a parte. É 
lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), 
Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson 
(Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar 
sua competência dia após dia, precisam lidar com o 
preconceito arraigado para que consigam ascender na 
hierarquia da NASA. 

Disponível em: 
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-219070/

Filmes Inspiradores

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-219070/


 Frida

Sinopse: Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos 
principais nomes da história artística do México. 
Conceituada e aclamada como pintora, ele teve um 
agitado casamento aberto com Diego Rivera (Alfred 
Molina), seu companheiro também nas artes, e ainda 
um controverso caso com o político Leon Trostky
(Geoffrey Rush), além de várias outras mulheres. 

Disponível em: 
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-29082/

Filmes Inspiradores

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-29082/


 Ela fica mais bonita quando está brava

Sinopse: O documentário aborda a luta das mulheres 
do movimento feminista durante os anos de 1966 a 
1971, que ficou conhecido como “A Segunda Onda do 
Feminismo nos Estados Unidos” e abriu caminhos 
para a expansão do movimento como é conhecido 
nos dias de hoje. As histórias são narradas por 
veteranas norte-americanas que participaram dos 
protestos naquela época. 

Disponível em: https://youtu.be/6sUsLn7v_wI

Filmes Inspiradores

https://youtu.be/6sUsLn7v_wI


 Elas no Orçamento: Iniciativa colaborativa, apartidária e voluntária criada 
por mulheres da área de planejamento, orçamento e finanças públicas -
@elasnoorcamento

 Meninas na Ciência UFRJ: Site educacional, apoiando meninas e mulheres. 
Educação, Equidade e Divulgação Científica - @meninas_na_ciencia_ufrj

 Quero você eleita: Laboratório de inovação política que conecta saberes e 
iniciativas para potencializar lideranças femininas nas esferas de poder -
@querovoceeleita

 ONU Mulheres Brasil: Perfil Oficial da Entidade das Nações para Igualdade 
de Gênero e Empoderamento das Mulheres - @onumulheresbr

 Grupo Mulheres do Brasil: Somos protagonistas de ações transformadoras 
- @grupomulheresdobrasil

 Observatório da Mulher: O Observatório da Mulher foi criado pelo Decreto 
nº 40.476/20 e está sob coordenação da Secretaria de Estado da Mulher do 
Distrito Federal. Disponível em: 
https://www.observatoriodamulher.df.gov.br/

Redes Sociais

https://www.observatoriodamulher.df.gov.br/


Elas lideram: 10 mulheres à frente de grandes negócios no Brasil. 
Disponível em: https://www.eql.com.br/empreendedorismo/2022/03/elas-
lideram-10-mulheres-a-frente-de-grandes-negocios-no-brasil/

Mulheres de Sucesso 2022: veja quem são as 20 eleitas pela Forbes. 
Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/02/20-
brasileiras-de-sucesso-em-2022/

Quem são as 8 brasileiras na lista dos mais ricos do mundo. Disponível em: 
https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/04/as-brasileiras-bilionarias-
na-lista-da-forbes-2022/

Estudo revela panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. 
Disponível em: https://www.segs.com.br/seguros/369439-estudo-revela-
panorama-do-empreendedorismo-femino-no-brasil

Pesquisa para levantamento e aprofundamento de dados sobre 
empreendedorismo feminino no Brasil. Disponível em: 
https://institutorme.org.br/

Mulheres brasileiras empreendedoras

https://www.eql.com.br/empreendedorismo/2022/03/elas-lideram-10-mulheres-a-frente-de-grandes-negocios-no-brasil/
https://www.eql.com.br/empreendedorismo/2022/03/elas-lideram-10-mulheres-a-frente-de-grandes-negocios-no-brasil/
https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/02/20-brasileiras-de-sucesso-em-2022/
https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/02/20-brasileiras-de-sucesso-em-2022/
https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/04/as-brasileiras-bilionarias-na-lista-da-forbes-2022/
https://forbes.com.br/forbes-mulher/2022/04/as-brasileiras-bilionarias-na-lista-da-forbes-2022/
https://www.segs.com.br/seguros/369439-estudo-revela-panorama-do-empreendedorismo-femino-no-brasil
https://www.segs.com.br/seguros/369439-estudo-revela-panorama-do-empreendedorismo-femino-no-brasil
https://institutorme.org.br/



	Slide 1: Dia das Mulheres
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

