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No Dia da Mulher diferentes mulheres são retratadas/divulgadas pela mídia como
referenciais de sucesso, e através destes "relatos" e "experiências" a sociedade como
todo aprende/acredita que já ocorreu a desmistificação da luta pelos direitos destas
mulheres. No entanto, a realidade crua destas mulheres é pouco falada e/ou inclusive
"apaziguada" para que não seja retratada. E o motivo disso são inúmeros, pois passase por vergonha, falta de união, organização, tempo, medo, etc. Mas, todas as
mulheres já sofreram ou sofrerão algum tipo de discriminação por serem mulheres, e
por isso precisa-se lutar por um lugar de fala para todas. E luta implica oposição ao
que não está sendo respeitado, e discriminado. Consequentemente, implica em uma
discussão sobre o que realmente quer-se como mudança. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho é contribuir para aumentar a representatividade de mulheres em
diversos meios, tais como: científico, tecnológico, esportivo, político, artístico, etc., e
discutir sobre a prática real e não teórica da inserção das mulheres nestes meios.
Realizou-se dez atividades no escopo deste projeto que são: Mulher como
Protagonista na Luta, Por Memórias Delas: Mulheres Brasileiras que Ousam Lutar,
Mulheres na Ciência, Mulheres ao Mar, Empreendedorismo e Mercado de Trabalho,
Assédio, Parent in Science, Cine Debate, Meditação e Avaliação Psicológica. Estas
ações foram realizadas durante duas semanas no mês de março de 2019 envolvendo
a comunidade externa e interna na UFRGS e teve-se aproximadamente 25 pessoas
participando em cada atividade, onde a maioria relatou expressivamente o seu
contentamento com as mesmas. A diversidade das atividades permitiu que diferentes
públicos de mulheres e demais participantes pudessem compartilhar deste projeto de
extensão. Além disso, discutiu-se profundamente temas que são primordiais para o
desenvolvimento de nossa sociedade, tais como: política, ciência, esportes, artes,
negócios, história e sexualidade.

