
O Dia Internacional da Mulher

O Núcleo de Gênero e Sexualidade do Ifes é um colegiado que reúne representantes dos campi e da
Reitoria do Ifes, e que tem por objetivo promover ações com vistas a uma educação inclusiva e não
sexista,  que  contribua  para  a  equidade  de  gêneros,  para  o  respeito  às  orientações  sexuais  e  à
diversidade,  bem  como  para  o  combate  à  violência  de  gênero,  à  homofobia  e  à  discriminação,
fomentando a  formação de  cidadãs(ãos)  éticas(os)  e  solidárias(os)  que  praticam  a  cooperação  e  o
repúdio às injustiças.

Considerando  que  o  Núcleo  tem  como  competência  atuar  na  conscientização  e  informação  da
comunidade acadêmica acerca das diversas formas de violências relacionadas a gênero e sexualidades,
trazemos uma reflexão acerca  do Dia  Internacional  da  Mulher  e  sobre as  diversas  implicações que
permeiam não só as comemorações, mas também os manifestos e protestos em torno desta data.

Para além do caráter festivo e comemorativo, que o Dia Internacional da Mulher possui, não podemos
nos  esquecer  que  a  data  deve  ser  lembrada  como  um  dia  de  conscientização  de  todos  para  que
consigamos  diminuir  e  com  muita  persistência  eliminar  as  desigualdades  de  gênero  em  todas  as
sociedades.

Neste sentido, faz jus o destaque de mulheres que estão na linha de frente da crise da COVID-19 como
profissionais  de saúde, segurança e educação, cuidadoras,  inovadoras,  organizadoras comunitárias e
líderes mais exemplares e eficazes no combate à pandemia.

Desvantagem:  A  crise  destacou  tanto  a  centralidade  de  suas  contribuições  quanto  os  fardos
desproporcionais  que  as  mulheres  carregam.  O  Atlas  da  Violência  de  2020  mostra  em números  o
sofrimento das mulheres.



Vantagem: A maioria dos países de maior sucesso no combate à onda da pandemia da COVID-19 e na
resposta à sua saúde e aos impactos socioeconômicos mais amplos é chefiada por mulheres, a saber: as
chefas de Governo na Dinamarca, Etiópia, Finlândia, Alemanha, Islândia, Nova Zelândia e Eslováquia

A ONU Mulheres anuncia o tema do Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021 (IWD 2021) como
“Mulheres na liderança: Alcançando um futuro igual em um mundo de COVID-19″. 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.

Fontes:

https://www.onumulheres.org.br/noticias/tema-do-dia-internacional-da-mulher-de-2021-mulheres-na-
lideranca-alcancando-um-futuro-igual-em-um-mundo-de-covid-19/

https://casadeimagem.com/dia-internacional-da-mulher/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43324887
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020-infografico.pdf
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