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Dentre todos os pintores brasileiros, Tarsila do Amaral possui a obra

mais valorizada e com enorme reconhecimento aqui e no exterior.

A sua obra em tela “Abapuru” (1928) foi adquirida em um leilão

realizado em 1995 pelo milionário argentino Eduardo Constantini por

US$ 1,3 milhão. O título vem do Tupi-guarani e significa Aba (homem) e

Poru (comer). Segundo a artista, a obra é resultado de imagens de seu

inconsciente e tem relação com histórias que ouvia quando criança.

Tarsila passou sua infância na fazenda da família no interior de São

Paulo, local cujas cores e paisagens influenciaram muitas de suas

obras.

Esta extraordinária pintora e desenhista acompanhou o movimento da

Semana de Arte Moderna de 1922 no exterior e, ao retornar ao Brasil,

integrou-se ao modernismo e formou o incrível “Grupo dos Cinco” com

Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de

Andrade. Em 1933, Tarsila pintou a obra “Operários” e iniciou sua fase

social, marcada por telas que retratavam a realidade dos trabalhadores

brasileiros.

Atualmente suas obras estão em exibição Museu de Arte Moderna de

Nova York (MoMA). Em 2017 ficaram expostas no Instituto de Arte de

Chicago (AIC).



Elza da Conceição Soares é dona de uma das mais potentes vozes da

música brasileira. Sua rouquidão característica a transformou em uma

artista singular.

A história desta grande figura é marcada por muita luta e sofrimento.

Elza nasceu na favela da Moça Bonita (hoje favela da Vila Vintém), no

bairro de Padre Miguel, Rio de Janeiro e, por causa da infância pobre, foi

forçada a casar aos 12 anos. No ano seguinte, já teria seu primeiro filho.

Na mesma época, surpreendeu todo mundo ao cantar no programa de

calouros de Ary Barroso na Rádio Tupi, mas só conseguiu se aventurar

no meio artístico depois de ficar viúva, aos 21 anos de idade.

Mesmo com a fama, sofreu muito por ser acusada de “amante que

acabou com o casamento de Garrincha”, que a violentou e agrediu por

muito tempo durante essa relação. Elza chegou receber ameaças de

morte à época, sofria ataques e era hostilizada nas ruas.

Em 2015, Elza transformou a dor de ter sido vítima de violência

doméstica na música “Maria da Vila Matilde”, na qual branda “cê vai se

arrepender de levantar a mão pra mim”. Deu a volta por cima e é hoje

uma lenda viva da MPB., possuindo álbuns muito atuais que tratam da

condição da mulher e dos negros no Brasil. No ano 2000, a emissora

BBC de Londres lhe deu o título de "A Melhor Cantora do Universo".



Roberta Gambine Moreira, nome artístico Roberta Close, é uma

modelo, atriz, cantora e apresentadora suíço-brasileira. Esta notável

personagem foi a primeira celebridade do Brasil a trazer para o grande

público a problematização da identidade de gênero, tendo dado

visibilidade para a causa em uma época que o assunto era

imensamente rechaçado e desconhecido pela sociedade conservadora

brasileira.

Embora hoje seja uma artista já consagrada, sofreu muito na infância

tanto em casa como na escola e, por não ser aceita como mulher,

fugiu de sua família aos 14 anos de idade. Conseguiu realizar a

operação de redesignação sexual na Inglaterra, em 1989, e lutou

corajosamente pelo direito de mudar de nome no Brasil. Mesmo sendo

uma modelo internacional, o processo correu na justiça por muitos

anos e ela só conseguiu ter sua identidade de gênero feminina

reconhecida em 2005.



Francisca Edwiges Neves Gonzaga é uma figura marcada pelo

pioneirismo tanto na história da cultura brasileira como no quesito de

liberdade social e política. Foi a primeira mulher a reger uma

orquestra no Brasil e também compôs a primeira marchinha de

carnaval deste país: “Ó Abre Alas”, de 1899. Trocou, a grandes custos

pessoais e escândalos na sociedade, o modelo patriarcal que reduzia a

mulher ao papel de dependente do marido pelo brilhantismo original

na arte. Quando o marido lhe perguntou, aos 16 anos: "a música ou eu",

ela respondeu: "pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem

harmonia”. Então, criou dois filhos sozinha, compôs mais de 2 mil

peças musicais, fundou a primeira sociedade protetora de direitos

autorais, bem como teve uma marcante presença pública a favor da

República e da abolição da escravidão.

Chiquinha Gonzaga foi brutamente marginalizada na sociedade por

prestar pela sua autodeterminação como artista e na luta por

liberdades políticas, tendo sido rejeitada pela família, condenada

religiosa e moralmente, e sido alvo de exploração abusiva de seu

trabalho.



Maria Quitéria de Jesus foi uma militar brasileira que lutou

bravamente no período da independência brasileira, na Bahia do início

do Século XIX.

Para poder entrar em combate, esta incrível e jovem mulher sabia a

fundo a arte militar e, para participar do movimento pela independência,

cortou os cabelos e se disfarçou de homem se apresentando como

"soldado Medeiros" aos outros oficiais. Acabou sendo desmascarada

pelo próprio pai, que a renegou, mas foi defendida por seu comandante

e continuou lutando impávida, posto que era considerada uma exímia

guerreira!

Foi a primeira mulher brasileira a entrar em combate e a receber a

Ordem Imperial Cruzeiro do Sul, em 1823. Um dos seus auges militares

se deu na foz do rio Paraguaçu, onde liderando um grupo de mulheres,

com água até o peito, defendeu a terra contra os portugueses que ali

pretendiam desembarcar.

Maria Quitéria é frequentemente comparada à mártir francesa Joana

d’Arc em razão de seus feitos. Em 1996, Maria Quitéria passou a ser

reconhecida como Patrona do Quadro Complementar de Oficiais do

Exército Brasileiro.



Maria da Penha Maia Fernandes chegou à Corte Interamericana de

Direitos Humanos e venceu uma grande batalha para obrigar o

negligente estado brasileiro a desenvolver políticas públicas e uma

legislação mais protetiva às mulheres vítimas de violência

doméstica, além de lhe indenizar pelos enormes danos sofridos.

Sua batalha não foi em vão e a lei que leva seu nome vigora desde

2006. Hoje, ela coordena uma ONG que auxilia vítimas e trabalha no

combate violência doméstica.

Maria da Penha lutou por 20 anos para conseguir ter sua dignidade

física, psicológica e mental respeitadas. Nesse período, sofreu duas

tentativas de assassinato por seu marido e ficou paraplégica em

razão da negligência estatal em responder a suas denúncias.



Arlette Pinheiro Esteves da Silva Torres, nome artístico de Fernanda Montenegro
é considerada a dama maior do cinema nacional. Atriz, locutora, radialista e

apresentadora brasileira, é também referência no teatro, na dramaturgia e carrega

a única indicação ao oscar por atuação a um brasileiro. É, inclusive, a única atriz

indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, sendo nomeada por seu

trabalho em Central do Brasil (1998). Nesse mesmo ano, recebeu vários prêmios da

crítica americana e uma indicação ao globo de ouro. Além disso, foi a primeira

brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de melhor atriz pela atuação

em Doce de Mãe (2013). Em seus mais de 60 anos de carreira, foi condecorada com

a maior comenda civil do país, a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, pelo

reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras em 1999. Foi 5

vezes ganhadora do Prêmio Molière, recebeu 3 vezes o Prêmio Governador do

Estado de São Paulo.

Na televisão, foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi, em 1951, onde estrelou

centenas de teleteatros, que na direção revezavam-se Fernando Torres, Sérgio

Britto e Flávio Rangel. Estreou nas telenovelas, em 1954, com A Muralha, na

RecordTV, onde participou de outras produções. Realizou trabalhos na maioria das

emissoras produtoras de teledramaturgia, como Band, TV Cultura, RecordTV e

Rede Globo (onde permanece desde 1981), além das extintas TV Excelsior, TV Rio e

a própria TV Tupi. Em 2013, foi eleita a 15ª celebridade mais influente do Brasil

pela revista Forbes. Durante a Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio

2016, Fernanda leu o poema "A flor e a náusea", de Carlos Drummond de Andrade,

dublado em inglês por Judi Dench.



Graduada pela Universidade Federal de Goiás e pesquisadora da

Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco @fiocruzpernambuco , a

médica Celina Turchi entrou para a história da medicina brasileira. Em

2016, foi incluída, pela revista Nature, como detentora de uma das mais

renomadas publicações científicas do mundo – fazendo parte da lista

dos dez cientistas mais importantes de referido ano. É uma espécie de

Oscar da ciência mundial!

A exímia médica coordenou uma força-tarefa incluindo cientistas

brasileiros e de outros países responsável pela descoberta da

associação entre o vírus da zika e a microcefalia. A informação foi

fundamental para nortear o trabalho de prevenção e acompanhamento

dirigido a grávidas residentes nas áreas de risco de todo o planeta.

Representou, ainda, o primeiro grande achado sobre um vírus cujas

formas de ação e prejuízos à saúde em muito permanecem um

mistério.

Recentemente, asseverou quanto aos cortes sofridos na área da ciência

no Brasil, em tom de crítica: “Pesquisa em saúde pública não é luxo, é

uma questão de segurança nacional”.

https://www.instagram.com/fiocruzpernambuco/


Uma das grandes heroínas do esporte nacional e mundial, Maria Emma Hulga Lenk Zigler
foi referência no esporte em toda a sua vida. Foi a primeira mulher sul-americana a

competir nos Jogos Olímpicos, em 1932. Foi a primeira brasileira com um recorde mundial

na natação e a única a figurar no International Swimming Hall of Fame, na Flórida.

É considerada pioneira da natação moderna e introduziu o nado borboleta nos Jogos

Olímpicos de 1936 em Berlim, em uma prova de peito! No ano de 1939, quebrou dois

recordes mundiais individuais, nos 200m e 400m peito, sendo a primeira e única brasileira a

fazê-lo. Em 1942 ajudou a fundar a Escola Nacional de Educação Física da Universidade do

Brasil (atual UFRJ). Era também membro vitalício da Sociedade Americana de Técnicos de

Natação.

Ainda hoje, esta mulher detém diversos recordes mundiais de masters, entrando para o Hall

da Fama da Federação Internacional de Natação (FINA) em 1988, quando foi homenageada

com o Top Ten da entidade máxima do esporte por ser uma dos 10 melhores nadadores

master do mundo.

No campeonato mundial da categoria 85-90 anos em 2000, ela voltou de Munique com 5

medalhas de ouro: foi campeã dos 100 metros peito, 200 metros livre, 200 metros costas,

200 metros medley e 400 metros livre. Permaneceu, portanto, referência até pouco tempo,

quando já se encontrava na terceira idade.

Sua trajetória foi marcada pelo preconceito sofrido por ser mulher e atleta, inclusive foi

excomungada sob a alegação de que natação não era da natureza feminina. Foi a primeira

mulher a fazer parte do Conselho Nacional de Desportos e lutou para que as mulheres

pudessem competir em todos as modalidades esportivas (liberado apenas em 1975). Além

disso, em 2003, escreveu um livro falando sobre os benefícios do esporte para a saúde. Em

13 de janeiro de 2007, a prefeitura do Rio de Janeiro publicou decreto dando o nome de

Maria Lenk para o Parque Aquático do Jogos Pan-Americanos de 2007. Em 2015, entrou

para a lista "10 Grandes Mulheres que Marcaram a História do Rio“.



Zuleika Angel Jones foi uma das mais importantes estilistas de moda

brasileiras. Sua carreira começou no final dos anos 1950 e chegou ao

mercado internacional nos anos 1970.

Esta notável artista ficou conhecida internacionalmente também por

denunciar as arbitrariedades e violência da ditadura militar brasileiro à

imprensa e à órgãos internacionais. Ela buscava obter informações

sobre seu filho, Edgar Angel Jones, militante que foi preso em 14 de

maio de 1971 e brutalmente torturado e assassinado, tendo sido o seu

corpo ocultado - sem direito à sua mãe de sepulta-lo. Muitas de suas

criações incorporaram elementos de denúncia da repressão, como

estampas de pássaros engaiolados, tanques de guerra, meninos

aprisionados e anjos amordaçados.

Zuzu morreu em 1976 em um suspeito acidente de carro no antigo

túnel Dois Irmãos, em São Conrado, Rio de Janeiro. A ditadura

classificou o caso como acidente automobilístico, mas em 1998 a

Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos

reconheceu o regime militar como responsável por sua trágica morte.

Hoje, o túnel recebe o nome de Zuzu Angel em reverência a esta

grande mulher.



Muitas pessoas já ouviram falar de Zumbi, líder do Quilombo nos

Palmares, mas as aulas de História raramente mencionam a

personalidade valorosa de sua esposa, Dandara dos Palmares.
Dandara foi uma liderança que lutou bravamente também pelo fim

da escravidão de negros no período colonial, realizando vários

ataques a engenhos para conseguir munição, armas, suprimentos e

para libertar escravos. Esta valorosa heroína da liberdade é descrita

como uma guerreira, que dominava as técnicas da capoeira,

participava da elaboração das estratégias de resistência do quilombo

e teria lutado em diversas batalhas e ataques ao quilombo dos

Palmares. Também participava de atividades cotidianas de Palmares,

como cuidar de seus filhos, caçar, praticar sua fé e a agricultura.

Não há registro seguro sobre se Dandara nasceu já na América ou

ainda no continente africano. Suicidou-se em 1694 se jogando de

uma pedreira durante a tomada de Palmares e para não retornar à

condição de escrava. A falta de informações e pesquisas sobre esta

notável personagem incita a importância da apropriação do discurso

histórico por parte de pobres e oprimidos, inclusive das mulheres

negras deste país. Já foi interpretada por Zezé Mota no filme

"Quilombo", de Cacá Diegues.



Rosa Louise McCauley - mais conhecida por Rosa Parks - foi uma

corajosa costureira que se tornou símbolo do movimento dos direitos

civis dos negros nos Estados Unidos ao se recusar a ceder o seu lugar no

ônibus a um homem branco em Montgomery, no racista estado do

Alabama (EUA). Na época, a segregação racial era permitida por lei e

havia leis que restringiam o acesso de negros a transportes e locais

públicos.

Esta valente mulher foi presa e recebeu uma multa, mas seu ato se

tornou o estopim do movimento de boicote aos ônibus de Montgomery,

organizado pelo reverendo Martin Luther King Jr com o objetivo de se

opor à política de segregação racial no sistema de transporte público da

cidade. O resultado disso foi o julgamento em 1956 pela Suprema Corte

dos EUA, no caso Browder v. Gayle, em que se declarou inconstitucionais

as leis de segregação nos ônibus.

Rosa Parks recebeu ameaças de morte, foi humilhada e teve que sair do

estado do Alabama para conseguir emprego. Em 1999, recebeu a

Medalha de Ouro do Congresso, a mais alta honraria oficial concedida

pelo governo a um civil norte-americano.

Em 2000, a Troy University em Montgomery inaugurou o Museu Rosa

Parks.



Achillina Bo Bardi já detinha certa notoriedade quando veio para o

Brasil em 1946, muito em razão das destruições causadas pela

Segunda Guerra Mundial. Esta criativa arquiteta se naturalizou

brasileiro e auxiliou com muito afinco aqui para abrir caminho às

mulheres nessa profissão. Ela foi responsável pelos projetos do MASP

(Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), Teatro Oficina,

Ladeira da misericórdia em Salvador e do Sesc Pompeia de São Paulo,

entre outros prédios emblemáticos, tendo recebido diversos prêmios

internacionais em razão da constância e plenitude de tais obras.

Estudiosa e apaixonada pela cultura e história brasileira, Lina tinha um

forte engajamento político e acreditava que a arquitetura deveria ser

singela e uma ferramenta efetiva para melhorar a vida da sociedade e

dos mais pobres - e criticava a ostentação nesse ramo.

Com portfólio que transpassa a arquitetura e envolve outras artes, os

desenhos desta artista nacional inspiram simplicidade, modernidade e

liberdade, e contam parte da história do país e de cidades como São

Paulo e Salvador. Lina detém uma invejável importância na historia da

arquitetura nacional e mundial, a despeito do preconceito que sofreu

por ser estrangeira e mulher.



Integrante do povo Guajajara, do Maranhão, Sonia Guajajara deixou

suas origens pela primeira vez aos 15 anos, quando recebeu ajuda da

Funai para cursar o ensino médio em Minas Gerais. Depois, voltou para

o Maranhão, onde se formou em Letras e Enfermagem e fez pós-

graduação em Educação Especial. Esta incrível mulher já representou

indígenas brasileiros em vários eventos internacionais, como a

Conferência do Clima em Paris, em 2015. À frente da coordenadoria

executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), ela é

uma das maiores lideranças ambientais do país, unificando mais de 305

povos em torno de pautas que combatem os interesses dos setores

mais poderosos da sociedade brasileira.

Sonia já foi premiada com a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da

Cultura, em 2015, e também foi agraciada com a Medalha 18 de Janeiro

pelo Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos

Padre Josimo, em 2015, e com a Medalha Honra ao Mérito do Governo

do Estado do Maranhão, pela grande articulação com os órgãos

governamentais no período das queimadas na Terra Indígena Arariboia.

Atualmente, esta corajosa representante dos direitos indígenas e

ambientais é pré-candidata à presidência da república, pelo PSOL,

sendo a primeira vez que uma indígena concorrerá ao cargo.



Aparecida Sueli Carneiro Jacoel é uma notável escritora e ativista brasileira, tendo

uma participação excepcional na luta antirracista do movimento negro brasileiro em

diversas frentes, de modo que ela tem sempre atuado “pela construção de uma

sociedade multirracial e pluricultural, onde a diferença seja vivida como equivalência e

não mais como inferioridade”. Em 1988, ela fundou o renomado Geledés – Instituto da

Mulher Negra, primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. No

mesmo ano, foi convidada para integrar o Conselho Nacional da Condição Feminina,

em Brasília.

Além disso, esta grande ativista brasileira criou o único programa brasileiro de

orientação na área de saúde específico para mulheres negras. Semanalmente mais de

trinta mulheres são atendidas por psicólogos e assistentes sociais e participam de

palestras sobre sexualidade, contracepção, saúde física e mental na sede do Geledés.

Ela afirma que, quando se é negro, "nós experimentamos desvantagens em todas as

dimensões da vida social motivadas por obstrução de natureza racial“.

Também foi instituído por Sueli Carneiro o Projeto Rappers, em 1992, onde os jovens

são agentes de denúncia contra as agressões policiais e também multiplicadores da

consciência de cidadania dos demais jovens.

Esta excepcional filósofa e doutora em educação pela USP é autora de obras

relevantes como Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Ela afirma que "O racismo

é uma ideologia produzida por elites intelectuais e foi um consenso de elites

intelectuais.“ Quanto ao atual momento político brasileiro, Sueli alerta que "A

violência deste momento, o desrespeito ao estado de direito se processa coberto por

uma aparente normalidade democrática que as pessoas não conseguem perceber o

que está sendo destruído em termos de conquistas".



Cora Coralina, pseudômino de Anna Lins dos Guimarães Peixoto

Bretas, foi uma grande poetisa e contista nacional. Teve sua

notoriedade muito prejudicada por questões de preconceito por ser

mulher, de modo que a primeira publicação de um livro seu (“Poemas

dos Becos de Goiás e estórias”) se deu somente quando já tinha mais

de 76 anos. Cora havia começado a sua produção literária com apenas

14 anos de idade. Inclusive, ela chegou a ser convidada a participar da

Semana de Arte Moderna, mas foi impedida à época por seu marido, o

que ilustra a dificuldade de grandes intelectuais mulheres ganharem a

notoriedade que merecem no país.

Além de toda sua produção intelectual, criou 4 filhos e trabalhou como

doceira após a morte do marido, embora não tivesse conseguido

concluir o ensino fundamental. Ficou conhecida por escrever sobre a

cidade de Goiás (antiga capital do Estado de Goiás) e, embora não

falasse especificamente sobre a questão de gênero em sua obra, é

considerada por especialistas como uma escritora pioneira e libertária

que enfrentou preconceitos da sociedade para mostrar a contribuição

artística das mulheres na literatura.



Maria Rita de Sousa Brito Lopes, a irmã Dulce, é uma das ativistas

humanitárias mais importantes do século 20, tendo trabalhado com a

assistência social por mais de 50 anos, mesmo quando se encontrava

com diversas dificuldades médicas nos últimos 30 anos de sua vida.

Desde pequena, aos 13 anos, já mostrava aptidão e desejo para tais

atividades e transformou a casa dos pais em Salvador em um centro

de atendimento aos necessitados, pobres e doentes.

Em 1933, após se formar como professora, Irmã Dulce entrou para a

Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe

de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe e recebeu em 1993 o

hábito de freira. É reconhecida após sua beatificação em 2010 como a

"Bem aventurada Dulce dos Pobres”.

Esta grande personalidade humanitária brasileira ajudou a fundar

diversas entidades filantrópicas, como a União Operária São Francisco,

que deu origem após ao Círculo Operário da Bahia. Auxilia também na

fundação de três cinemas construídos por meio de doações no mesmo

estado. Além disso, também, faz parte da fundação de um albergue

para doentes que viria depois a se transformar no Hospital Santo

Antonio – hoje o maior da Bahia. Ela também foi indicada ao prêmio

Nobel da Paz em 1988.



Marta Viera da Silva já foi eleita a melhor jogadora do mundo por

cinco anos consecutivos (entre 2006 e 2010) e também foi a Bola de

Ouro em 2004 e em 2007. Esta inigualável jogadora brasileira

conseguiu um feito inédito no futebol de todo o mundo – que

inclusive nunca foi conseguido por qualquer homem. Maior artilheira

da Seleção Brasileira (contando a masculina e a feminina) e também a

maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A grande diferença entre ela e demais grandes artilheiros pelo mundo

é o reconhecimento e o salário pago. Marta critica o fato de que

inexiste investimento, patrocínio, divulgação ou apoio, no Brasil e na

maioria dos lugares no mundo, para que as mulheres alcancem o

mesmo patamar e prestígio de homens no futebol. É uma grande

representante do empoderamento feminino em uma área tão

reconhecidamente masculina e machista, como é o futebol.

Esta incrível mulher foi recentemente nomeada embaixadora da Boa

Vontade para meninas e mulheres no esporte pela ONU.



Leila Roque Diniz foi uma grande atriz de cinema, teatro e artista da

televisão que defendeu com afinco a autodeterminação dos indivíduos,

notadamente as mulheres. Por isso, ficou conhecida por levantar a

bandeira do amor livre e da emancipação feminina em um período que

havia grandes restrições à liberdade de expressão no Brasil - a

ditadura militar. Em 1969, em uma famosa entrevista que deu ao

"Pasquim" foi alvo de várias censuras do regime militar em razão do

seu deboche e palavreado. Aos 20 anos era uma das maiores musas da

TV brasileira e a que mais falava em sexo abertamente. Leila foi

pioneira em usar biquíni na praia durante a gravidez e abriu caminho

para que esse tabu fosse desmistificado no país. Morreu aos 27 anos

em um acidente aéreo ocorrido na Índia.

Dentre suas atuações, está o filme "Todas as Mulheres do Mundo”,

dirigido por Domingos de Oliveira, que fez um grande sucesso de

público e crítica, bem como “Fome de Amor” (1968) e “Edu Coração de

Ouro” (1969). Ela ganhou o Prêmio Air France de Melhor Atriz de 1967,

tendo atuado também em diversas novelas.



Maria Carlota Costallat de Macedo Soares, mais conhecida como Lota Macedo
Soares, foi uma brasileira que estudou em excelentes colégios e fez curso de

pintura ministrado diretamente por Cândido Portinari, tendo sido uma das mais

importantes arquitetas, paisagistas e urbanistas do Rio de Janeiro, com grande

destaque na década de 1960. Embora jamais tivesse cursado Arquitetura, ela

ganhou um prêmio na área pela projeção revolucionária de sua casa em

Samambaia, em Petrópolis. Era próxima de diversos intelectuais brasileiros da

época, como Roberto Burle-Marx e Affonso Reidy e detinha bastante

sofisticação intelectual e ativismo político. Mesmo sendo uma mulher visada,

não escondia de ninguém que era lésbica, de modo que foi casada com Mary

Morse e, depois, com a famosa poetisa americana Elizabeth Bishop, tendo

vivido com esta entre 1951 e 1967 no Rio.

Lota foi responsável pelo Projeto do Parque do Flamengo, maior aterro urbano

do mundo. Em sua ideia original, estava embutido o escopo de não realizar algo

convencional, mas sim de aprimorar a qualidade de vida das pessoas, de conter

a ofensiva da especulação imobiliária e de possibilitar a reconciliação dos

cidadãos com sua cidade. Sua personalidade marcante, ativismo político e

presença incontestável como representante feminina na arquitetura e no

urbanismo faz com que ela seja uma grande personalidade brasileira do século

XIX, embora não tenha recebido o devido valor por toda a sua vanguarda à

época.



Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves

Pinto, é considerada uma das percursoras do feminismo no Brasil. É

autora do livro ¨Direito das Mulheres e injustiça dos homens” escrito aos

22 anos (em 1832) e que recebe a indicação de primeira obra feminista

do Brasil.

“Por que [os homens] se interessam em nos separar das ciências a que

temos tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos

com eles, ou mesmo os excedamos na administração dos cargos

públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?”.

Além disso, também escreveu outras 14 obras reconhecidas

mundialmente pela defesa não só das mulheres, como também dos

índios e dos escravos. É ímpar a sua notável personalidade ao viajar

pelo país defendendo a alfabetização das mulheres, de modo que

fundou colégios pra meninas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

Foi influenciada pelo positivismo e chegou a conviver com Augusto

Comte durante suas viagens à Europa, defendendo que as mulheres são

figuras com uma identidade fundamental para o crescimento da

sociedade como um todo. Também participou ativamente de

campanhas em prol do abolicionismo e da república.



A brasileira Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita

Garibaldi, é intitulada como a ¨heroína dos dois mundos¨, por ter

traçados batalhas tanto no período Regencial no Brasil (1831-1840)

como nas guerras pela unificação da Itália. Ela se casou aos 14 anos

com um homem que defendia o Império brasileiro, contudo, por ser

uma revolucionária, Anita preferiu não se submeter às regras

conservadoras da sociedade e abandonou o marido, mesmo o divórcio

sendo proibido no Brasil. Então, passou a lutar ao lado do guerrilheiro

Giuseppe Garibaldi, um Italiano que vinha fugido da pena de morte por

ter se envolvido nas lutas pela unificação da Itália.

Anita atou bravamente na Revolução Farroupilha, organizada então

contra o império brasileiro, tendo não só conduzido e participado de

batalhas, como também organizou um hospital para cuidar dos feridos

pelos combates. Além disso, em sua ida para a Itália, lutou com o

marido nas guerras contra a invasão do exército austro-húngaro. Morreu

em batalha grávida e teve 4 filhos. É reconhecida como uma importante

figura histórica tanto na Itália como no Brasil.



Dia 25 de julho é a data utilizada para saldar Tereza de Benguela e o

dia internacional da mulher negra latino-americana.

Esta notável personalidade histórica era conhecida como “Rainha Tereza”

e viveu em meados do século XVIII, no Vale do Guaporé, onde é hoje o

estado do Mato Grosso. Ela liderou o Quilombo de Quariterê após a

morte de seu companheiro José Piolho, morto à época por soldados. Foi

chefe política e administrativa de tal local que abrigava mais de 100

pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 índios. É de se destacar

que, em razão da criação de uma espécie de parlamento e de um sistema

de defesa, o quilombo resistiu da década de 1730 até o final do século.

Também havia um considerável desenvolvimento econômico organizado,

posto que se cultivava o algodão para a produção de tecidos, bem como

plantações de milho, feijão, mandioca, banana, entre outros.

Tereza de Banguela foi morta após ser capturada por soldados em 1770 –

não se confirmando ainda se se deu por suicídio, por execução ou

doença. Alguns quilombolas conseguiram fugir ao ataque e o

reconstruíram – mesmo assim, em 1777 foi novamente atacado pelo

exército português, sendo finalmente extinto em 1795. A história pouco

lembra desse marco da bravura dos quilombolas e, notavelmente, da

mulher negra no período colonial.
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