
Celebrações das lutas das Mulheres

Em 2004, ativistas transexuais lançaram a campanha nacional "Travesti e 
Respeito" contra a transfobia no país, ressaltando a importância da 
diversidade e respeito para o Movimento Trans.

Após anos de lutas históricas, foi assegurado o voto feminino no Brasil pelo 
Código Eleitoral Provisório, em 24 de fevereiro de 1932. Até aquela data, a 
obrigatoriedade do voto era apenas masculina. Apenas em 1946, a 
obrigatoriedade foi estendida às mulheres.

Criado em 1910, na Segunda Conferência Internacional das Mulheres 
Socialistas em Copenhague - Dinamarca, representa um marco nas 
reivindicações e na luta das mulheres por igualdade. A partir da década 
de 1970, passou a ser celebrado mundialmente em 8 de março.

Essa data foi escolhida pela ONU em virtude dos 60 negros mortos e 
centenas de feridos na cidade de Shapeville - África do Sul, em 21 de março 
de 1960.

A Lei nº 5.859, de 11 de Dezembro de 1978, regulamentou a prossão de 
Empregada(o) Doméstica(o), estipulando os direitos e deveres do prossional. 
Mais recentemente, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 72, de 2013) 
regulamentou o art. 7º, parágrafo único, da Constituição Federal, relativo aos 
direitos sociais. É comemorado em 27 de Abril em homenagem à Santa Zita, 
considerada a padroeira das empregadas(os) domésticas(os). 

29 - DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANS

24 - DIA DA CONQUISTA DO VOTO FEMININO  NO BRASIL

08 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

21 - DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO

RACIAL

27 - DIA DA EMPREGADA DOMÉSTICA

Durante a ditadura militar no Brasil. foi proibida a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. Por esta razão, instituiu-se essa data para escapar 
dessa proibição.

30 - DIA NACIONAL DA MULHER

Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) eliminou a 
homossexualidade da sua lista de transtornos mentais, evitando que a questão 
fosse tratada como uma doença.

A data faz referência à morte de Araceli, menina de oito anos, violentada e 
morta de forma hedionda em meio a uma orgia sexual regada a drogas, no 
estado do Espírito Santo. Os culpados por sua morte nunca foram punidos em 
função do alto poder aquisitivo de suas famílias.

O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher foi estabelecido em uma 
reunião na Costa Rica, em maio de 1987. Em 1988, o governo brasileiro 
determinou este mesmo dia como a data nacional para combate à morte 
materna.

17 - DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA

18 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO 

SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

28 - DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA SAÚDE DA MULHER E

DIA NACIONAL DA REDUÇÃO DA MORTE MATERNA

O Dia do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis (LGBT) é celebrado 
mundialmente. A principal bandeira do movimento é a descriminalização da 
homossexualidade e o reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais.

15 - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A PESSOA IDOSA

Em 2006, a ONU e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa 
idosa criaram essa data.

28 - DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBT

Estabelecido em 1992, foi um marco na luta e resistência da mulher negra. O 
objetivo da comemoração é ampliar e fortalecer organizações de mulheres 
negras para o enfrentamento ao racismo, sexismo, discriminação, preconceito e 
demais desigualdades raciais e sociais.

25 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER NEGRA 

AFRO-LATINO-AMERICANA E CARIBENHA

29 - DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA NO BRASIL

Em 29 de agosto de 1996, aconteceu o I Seminário Nacional de Lésbicas 
(Senale), reunindo, pela primeira vez no Brasil, mais de cem mulheres lésbicas 

para discutir e rever os seus direitos e conceitos.

05 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER INDÍGENA

23 - DIA INTERNACIONAL CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL

E TRÁFICO DE MULHERES E CRIANÇAS

23 - DIA DA VISIBILIDADE BISSEXUAL

28 - DIA PELA DESCRIMINAÇÃO DO ABORTO NA 

AMÉRICA E CARIBE

O II Encontro de Organizações e Movimentos da América, em 1983, 
homenageou a morte de Bartolina Sisa - uma mulher quéchua, esquartejada 
pelas forças realistas durante a rebelião anticolonial de Túpaj Katari, no Alto 

Peru.

A Conferência Mundial de Coligação contra o Tráco de Mulheres de 1999 
escolheu essa data para celebrar a promulgação da primeira lei, argentina, 

que puniu quem promovesse ou facilitasse a prostituição e corrupção de 
menores de idade.

A data foi criada em 1999 nos EUA para reconhecer e valorizar a identidade 
bissexual. No Brasil, as mulheres reunidas no  8º Seminário Nacional de 

Mulheres Lésbicas e Bissexuais (Senale), em 2014, decidiram assumir esta data 
como marco para a visibilidade das mulheres bissexuais e suas lutas.

O V Encontro Feminista Latino-americano e do Caribe, realizado na 
Argentina, em 1990, criou a data em função da enorme preocupação que o 

Encontro demonstrou com o tema.

10 - DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER

11 - DIA INTERNACIONAL DAS MENINAS

15 - DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES RURAIS

A data foi criada em 1980 como desdobramento do movimento realizado em 
São Paulo contra o índice crescente, em todo o país, de crimes contra as 

mulheres.

Como marco para os progressos realizados na promoção dos direitos de 
meninas e mulheres adolescentes, a data reconhece a necessidade de ampliar 

estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo.

O papel e a contribuição das mulheres do campo, incluindo as mulheres 
indígenas, na promoção do desenvolvimento agrícola e rural, na melhoria da 
segurança alimentar e na erradicação da pobreza são reforçados nesta data.

20 - DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA

25 - DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER

Homenagem a Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra e do 
combate à escravidão, morto em 20 de novembro de 1695. 

 Em homenagem às três irmãs e ativistas políticas assassinadas, nessa data, pela 
ditadura de Leonidas Trujillo, na República Dominicana.

01 - DIA MUNDIAL DE COMBATE À AIDS

06 - DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DOS HOMENS PELO 

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Foi criada para combater a epidemia e o preconceito com as/os portadoras/es 
do HIV. Nos últimos anos, houve um aumento signicativo de mulheres 

portadoras do HIV.

03 - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A data amplia a discussão sobre as diversas formas de exclusão, que afeta a 
vida de pessoas com deciência. Segundo o IBGE (2010), as mulheres são 

maioria nesse segmento.

14 mulheres foram assassinadas em sala de aula por um jovem pelo fato de 
estudarem engenharia, curso tradicionalmente voltado para homens. Ocorrido 

em Montreal - Canadá, tornou-se um dos símbolos da luta pelo m da 
violência contra as mulheres.

spmulheres @spmulhereswww.spm.gov.br

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO
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SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JULHO

JANEIRO

CALENDÁRIO TEMÁTICO

A data foi instituída por meio da Lei nº 12.987/2014, que entrou em vigor no 
dia 02 de junho de 2014. A inspiração vem do Dia da Mulher Afro-Latino-
Americana e Caribenha, rearmando a identidade, a história, a cultura e as 
reexões sobre a realidade da mulher negra brasileira, latino-americana e 
caribenha.

25 - DIA NACIONAL DE TEREZA DE BENGUELA E DA 

MULHER NEGRA


