
O mito e a
origem do

de março 8
O mito afirma 
que o incêndio 
foi intencional 

em retaliação a 
uma série de 

greves e 
protestos das 
trabalhadoras

A versão mais reproduzida do Dia da 
Internacional das Mulheres surgiu 
como homenagem à morte de 129 

operárias no incêndio em 8 de março 
de 1857 na Triangle Shirtwaist

Company, em Nova York, no contexto 
da Revolução Industrial.

E de fato realmente 
existiu um incêndio 

nesta fábrica, porém, 
ele foi datado em 1911

O problema é que a 
data não confere, pois 
o 8 de março de 1857 

era um domingo

Ou seja,  é improvável 
que tenha ocorrido algo 

nesse dia da semana
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Clara Zetkin foi a 
mulher que tornou 

possível a celebração 
do Dia Internacional 

das Mulheres

Ela propôs a criação de 
uma Jornada de 

manifestações das 
mulheres em vários países 

na Segunda Conferência 
Internacional das Mulheres 

Socialistas, em 
Copenhague (Dinamarca), 

no ano de 1910.

Clara Zetkin

Zetkin propôs a jornada um ano antes 
do verdadeiro incêndio na fábrica têxtil 
e se baseou na experiência movimento 

feminista socialista dos EUA  

Esse movimento criou o 
Woman’s Day (dia da mulher), 

em 1909, que programava 
manifestações anuais no 

último domingo do mês de 
fevereiro (28 de fevereiro).

E a palavra mulher 
passou do singular 

para o plural 
ganhando o nome pelo 
qual hoje conhecemos,  
o dia internacional das 

mulheres.

Com a proposta de 
Clara, o Dia da 

Mulher se 
mundializou para 
inúmeros países

Fonte: GONZALÉZ (2010)



Para Gonzaléz
(2010) a explicação 
da escolha do dia 08 

de março como 
símbolo do Dia 

Internacional das 
Mulheres deve-se a 
um motim realizado 

pelas mulheres 
antes de estourar a 
Revolução Russa.

Mulheres operárias na Rússia 
lideraram um motim numa 

fábrica no dia 23 de fevereiro de 
1917, de acordo com o 
calendário gregoriano 

23 de 
fevereiro

08 de 
março

calendário 
gregoriano

calendário 
ocidental

Portanto, o 8 de março 
como uma homenagem é 

um mito, enquanto a 
simbologia do dia é um 

reflexo da organização e 
pressão das mulheres

Se converter a data para o calendário 
ocidental, a data do motim é 

justamente o dia 08 de março



Ouça a história completa do 8 de março no Podcast da 
Rádio Geográfica  
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