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1264 
mulheres 

entrevistadas. 

Mulheres de TODO 
O BRASIL

PERÍODO
01º a 06 de março 

2018. 

Dia internacional da Mulher
O QUE A MULHER BRASILEIRA PENSA SOBRE

Faixa etária
56% até 24 anos
32% entre 25 e 40 anos
12% acima de 40 anos

Mais de 300 frases 
de impacto sobre 
como as mulheres 

enxergam tudo isso.



“A prova de que precisamos do feminismo porque fica 
evidente como os estereótipos ainda estão aí. Por 
outro lado, a reação a eles, mostra que a nova 
geração já está superando isso.” M35-Fortaleza

"Um ato de resiliência." 
M37-São Caetano do Sul

“Devemos lutar por todas a mulheres que foram queimadas 
por simplesmente buscar ajustes justos. O dia da mulher é e 
vai sempre ser uma forma de luta, e honraria para aquelas 
que não puderam ver o quão longe nós mulheres chegamos.” 
M16 - Volta Redonda

"Efeito placebo" 
M29 Rio de Janeiro



1 2 3 4 5

44% 
reconhece 
que é uma 

data 
importante

55% não se 
sente 

representada

21% acredita 
que a data 
reforça a 

fragilidade

43% acha que 
ajuda na luta 

pela igualdade 
de gêneros

69% vê na data 
uma força para 
a autoimagem 

feminina para as 
novas gerações

Pensando na data e sua representatividade



“Uma data que perdeu seu 
significado real, o dia internacional 
da mulher não é uma data para 
presentes, é uma data que conta a 
história da luta feminina, ao invés 
de presentes, flores, em um dia, 
deveria ser dado respeito o ano 
inteiro.” M18- Rolândia

“Algo que virou paisagem até pouco 
tempo atrás mas, graças a muita 
gente lúcida, vem ganhando 
significado e sim, deve ser 
contemplado, reforçando nossa luta 
diária pela igualdade de gêneros.” 
M40 – São Paulo



Excitante

Autêntico

Fashion

Prestigiosa

Tradicional

Confortável

Eficaz

Confiável

Companheira

Acessível

Atual

Inovadora

até 25 anos de 26 a 40 anos 41 anos ou mais
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A frustação que a 
maturidade traz 
“encolhe” os atributos 
de maneira uniforme



“É uma data que marca um
acontecimento importante na
história da mulher que sofreu
desvios ao longo do tempo mas
que aos poucos vem e luto
para que seja, ressignificado e
focado nas pautas de
representatividade, machismo,
igualdade e liberdade”.
M25 - Recife



O “dia internacional da mulher”
mostra vontade, energia, mas mais
que suas palavras tenham gerado uma
conscientização ampla, elas não foram
seguidas de atitudes.

42% já teve medo de algum namorado
ou marido
69% já sofreu algum tipo de violência
61% ainda se sente diminuída em
algumas situações profissionais

Todo mundo sabe o certo, mas isso
não significa que façam o certo.
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Nem tudo é luta e reconhecimento!!

84% considera o Brasil um país machista
60% acredita que o dia perdeu seu propósito de luta quando virou comercial

35% não vê mais relevância, acreditam que virou paisagem
17% concorda que o dia incentiva a misoginia



“Dia de luta e 
reafirmação da 
igualdade de gênero”. 
M29-São Paulo



A forma como foram criadas
não é a forma que estão
criando seus filhos, 92% delas
buscam igualdade na educação
independente do gênero dos
filhos.

E 98% discorda que para uma
mulher se sentir completa ela
precisa ter filhos.

75% das mulheres tem se
sentido mais confiantes no
seu dia a dia conforme
aumenta a conscientização
da participação da mulher
no mundo.

77% ainda se pega revisitando a
roupa que esta usando com medo
de parecer inadequada antes de
sair de casa. Culturalmente ainda
é difícil mudar hábitos adquiridos.

42% está cansada da palavra
empoderamento.

75% já foi abordada de
maneira pejorativa com a
palavra feminista, e 79% de
se consideram feministas..



EM UMA PALAVRA:



“Uma data em que se deveria reforçar o feminismo a todas as mulheres, primeiro para 
quebrar o estereótipo negativo que essa palavra ganhou e segundo para tentar alcançar as 
mulheres que ainda não tem consciência da situação em que vivem/vivemos e que juntas 
somos mais fortes para as mudanças culturais que precisamos construir.” 
M31 – São Paulo
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