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 As  mulheres sempre tiveram um papel importante nas diferentes 
sociedades, envolvidas na luta por melhores condições de trabalho e de vida não 
só para si mesmas, mas para a família e a população local. 
 
 
 Em vários países, a participação das mulheres na economia, na política e 
como força economicamente ativa tem aumentado continuamente. 
 
 
 Movimentos feministas se espalharam por todo o mundo e trabalham 
por diferentes causas, como a luta por salários iguais entre os gêneros, o combate 
à exploração sexual e à violência doméstica, o esforço para criação de mais 
creches, entre outras. 
 
 
 No Brasil, apesar de as mulheres terem conquistado maior participação 
política e econômica, mesmo quando têm formação técnica ou universitária, ainda 
recebem, na média, salários inferiores ao dos homens. 
 
 
 

Fonte: Projeto Athos 9º Ano FTD 



 Dia 8 de março, comemorado 
em todo o mundo, relembra o dia em que 
operárias foram queimadas numa fábrica 
de Nova York, quando lutavam por 
melhores condições de trabalho.  
 
 A partir daí, o século XX assistiu 
a uma grande melhora na condição de 
vida das mulheres que antes não tinham 
direito ao voto nem à propriedade. 

VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=25NA9_RmWCU
https://www.youtube.com/watch?v=25NA9_RmWCU


 Não poder votar, não poder usar uma saia curta, não poder sair sozinha de 
casa ou não poder estudar só por ser uma mulher. Se isso parece absurdo para você 
hoje, saiba que todas essas mudanças ocorreram graças a mulheres corajosas e 
poderosas, que devotaram boa parte de suas vidas para mudar a história e permitir que 
você possa fazer tudo isso, hoje, sem um olhar de reprovação – ou pelo menos é assim 
que deveria ser. 
 A conquista da mulher pela igualdade nos leva além dos anos 1900 e nos 
conta histórias chocantes e inspiradoras. Conheça mulheres cujas ações mudaram o 
rumo do mundo e foram fundamentais para o empoderamento de um sexo que pode 
ser tudo, menos frágil. 

Maud Wagner, a primeira tatuadora 
dos Estados Unidos – 1907 



Sarla Thakral, a primeira indiana a 
conquistar uma licença para pilotar 
– 1936 

Mulheres usam shorts curtos pela 
primeira vez em Toronto, no Canadá 
– 1937 



Erika, húngara de 15 anos que lutou contra a 
União Soviética – 1956 

Elspeth Beard, mulher que tentou ser a 
primeira inglesa a fazer a volta ao mundo de 
moto – 1980 

http://www.hypeness.com.br 



Teresa de Calcutá, missionária: Gonxha Agnes 
(1910-1997) fundou a  congregação 
Missionárias da Caridade para ajudar aos 
pobres. Dois anos após sua  morte, João Paulo 
II abriu a causa de sua canonização. Recebeu o 
Nobel da Paz em  1979. 

Indira Gandhi, política: Filha de Jawaharlal 
Nehru, o primeiro premiê da  Índia, foi 
Primeira Ministra de seu país em duas ocasiões 
até seu assassinato em  outubro de 1984. 
Estrategista e pensadora política brilhante. 



Evita Peron, política: Marcada por uma 
infância no campo e filha não  reconhecida, 
Eva (1919-1952) trabalhou como atriz, modelo 
e locutora e se casou  com o presidente 
argentino Peron. Lutou pelos direitos dos 
trabalhadores e da  mulher. 

Benazir Bhutto, política: Líder do Partido 
Popular de Paquistão  (1953-2007), foi a 
primeira mulher que ocupou o cargo de 
premiê de um país  muçulmano. Dirigiu o 
Paquistão em duas ocasiões. Foi assassinada 
em plena  campanha política. 

https://morarbemcomalguem.wordpress.com 



MAS NEM TUDO SÃO ROSAS!!!! 



http://www.agenciapatriciagalvao.org.br 



 No Brasil, a Lei Maria da Penha é uma conquista da luta para conseguir 
reduzir as agressões à mulher . No entanto, muitas mulheres evitam recorrer aos 
seus direitos por medo, vergonha ou por não acreditar que a denúncia surtirá 
efeito. 




