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- CONVERSANDO SOBRE AS RELAÇÕES DE 
GÊNERO NA SOCIEDADE - 

 

POR QUE 8 DE MARÇO? 
 

No ano de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em 
greve, ocupando a fábrica, para reivindicarem a redução de um horário de mais de 16 horas 
por dia para 10 horas. Estas operárias que recebiam menos de um terço do salário dos 
homens, foram fechadas na fábrica onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 
mulheres morreram queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres 
realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de 
Março como "Dia Internacional da Mulher".  

Pretende-se chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher e levar a uma 
tomada de consciência do valor da pessoa, perceber o seu papel na sociedade, contestar e 
rever preconceitos e limitações que vêm sendo impostos à mulher. Na maioria dos países, 
realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na 
sociedade atual. 

 
TAMPANDO O SOL COM A PENEIRA” 
 
 Podemos observar que desde muito tempo as mulheres vêm trabalhando seu papel na 
sociedade. No passado, a mulher era considerada apenas a reprodutora da sociedade, e sua 
única função, praticamente, era servir o homem e cuidar de seus filhos. Mas, isso vem 
mudando. As mulheres tiveram muitas conquistas na sociedade. Adquiriram o direito de voto 
e de serem votadas, o direito a maternidade, o direito de serem iguais perante a lei, entraram 
no mercado de trabalho e superaram muitos homens e tiveram muitas outras conquistas. 

Mas, fica a seguinte questão: Será que a sociedade “engoliu” essas conquistas? Por 
que será que muitas mulheres têm o mesmo cargo de homens dentro da mesma empresa e 
elas recebem salários MENORES? 
Por que será que muitas mulheres perdem o seu emprego quando tiram suas licenças 
MATERNIDADE?  Por que será que muitas mulheres que têm que trabalhar fora ainda tem 
que fazer os afazeres de CASA? Por que será que ainda temos preconceitos como “isso é 
coisa de MULHER”? 

Nesse contexto, podemos afirmar que a mulher está, perante a lei, a cultura, a 
sociedade, igual com o homem? 

Por isso, nesse 8 de março, temos mais um espaço para refletir se estamos 
colaborando para que essa igualdade aconteça, ou se estamos apenas “cobrindo o sol com a 
peneira”, dizendo que os sexos são iguais, mas por trás estamos pisando naquele que afirmam 
ser o “SEXO FRÁGIL”.  



 

Algumas Perguntas ficam além... 
 
Gênero é uma questão de mulheres ou de homens? 

 

A participação da mulher na sociedade é ativa ou passiva??? 

 
Quem decide por elas??? 

 

Até onde vão as fronteiras entre a masculinidade e a feminilidade??? 

 

Profissão tem sexo???  

  

 Discutir essas questões na enfermagem, na sociedade torna legítima a inserção 
democrática das mulheres nos espaços públicos. O reconhecimento profissional que se tem 
atualmente da Enfermagem não se deve pela inserção dos homens nesse campo de trabalho e 
sim pela luta das mulheres na valorização do papel do profissional da enfermagem, que tem 
por objetivo gerar a quebra dessa pré-determinação dos lugares sociais de homens e 
mulheres.  
 Aos estudantes de Enfermagem, cabe não só o entendimento do papel profissional e 
social da mulher, mas também que através das análises conjunturais, possam promover a 
indignação e motivação para a luta da transformação dessa falsa igualdade entre homens e 
mulheres. Com isso a valorização da Enfermagem, se amplia, reconhecendo o papel das 
mulheres nesse contexto de mudança, como protagonistas de sua própria emancipação. 
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