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É indiscutível a importância de se trabalhar o tema de personalidades femininas no
ambiente escolar. Tendo o mote do Dia Internacional da Mulher, comemorado
mundialmente no dia 08 de março, as professoras Keka, Luciane e Marialba realizaram um
trabalho interdisciplinar envolvendo alunos do Colégio de Aplicação Pio XII do 6º ao 3º ano
do Ensino médio.

O 6º ano pesquisou sobre as personagens femininas fortes de filmes de desenho
animado e de histórias em quadrinho. E escreveram sobre elas e porque as admiram
muito; o 7º ano escolheu a figura de uma mulher que foi e é muito importante em sua vida:
uma avó, uma tia, madrinha, sua mãe, uma amiga, uma professora. E depois, escreveu
uma carta mostrando o quanto ela é importante em sua vida; o 8º ano pesquisou sobre
mulheres importantes em nossa cidade. E escreveram sobre elas e seu trabalho em
Campinas; o 9º ano pesquisou sobre as mulheres que fazem acontecer pelo mundo afora.
Elas são escritoras, ativistas, filósofas, cantoras. Enquanto o ensino médio buscando frisar
e ressaltar a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos.
Através de personalidades das ciências (humanas, exatas e biológicas), artísticas e
humanitárias que marcaram a história do mundo e do Brasil.

O resultado encontra-se nas próximas paginas, inspirem-se ... Boa leitura!



Mérida
É uma personagem fictícia protagonista do filme 
Valente. Arqueira e  impetuosa filha do Rei Fergus e 
da Rainha Elinor. Ela é  uma princesa que gosta de 
usar arco e flecha. Valente é um filme da Disney a 
qual revolucionou as histórias de conto de fadas, com 
seu histórico longe do "se casaram e viveram felizes 
para sempre...", sendo que a história gira em torno do 
afeto e amor entre mãe e filha. Ela é  corajosa e 
destemida, bonita e corajosa, e não precisa de um 
príncipe para salvá-la.

Felipe C
asariniN

unes 
N

athan U
chôa M

unhoz –
6º ano



Virgínia Apgar 
Virgínia Apgar nasceu 7 de julho de 1909 em Westfield, Nova Jersey,

nos Estados Unidos. Em 1933, se formou em medicina na Universidade de
Columbia em quarto lugar em uma turma de 81 homens e 9 mulheres, já
tendo diploma de Zoologia através da Mount Holyoke College, graduado em
1925. Queria ser cirurgiã mas foi “convidada” a optar pela anestesia, que na
época não era considerada por alguns uma especialidade médica.

Em 1953, desenvolveu o Índice de Apgar, o primeiro método
padronizado para avaliar a transição de um bebê recém-nascido para a vida
fora do útero, através da atividade, pulsação, gesticulação, aparência e
choro. Assim, foi a primeira profissional da área médica a chamar a atenção
para os problemas decorrentes do parto prematuro, um dos fatores de risco
mais importantes para a mortalidade infantil. Atualmente o Índice de Apgar é
dado a bebês em todo o mundo de 1 a 5 minutos após o nascimento, para
identificar qualquer problema respiratório ou cardíaco.

A médica nunca se casou ou teve filhos. No dia 7 agosto de 1974, ao
65 anos, faleceu devido à uma cirrose no Columbia University Medical
Center e foi enterrada no Cemitério Fairview, em Westfield, Nova Jersey.

★ 1909 🕇 1974

C
atharina Vieira da Silva –

3º Ensino M
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Ruth Cardoso
Ruth Corrêa Leite Cardoso, nascida em 1930 e falecida em
2008. Foi uma antropóloga reconhecida nacional e
internacionalmente no mundo acadêmico pela sua notável
intelectualidade e produções acadêmicas, tendo um importante
reconhecimento pelos movimentos sociais das minorias, por
questão de gênero, étnica-racial ou de orientação sexual.

Formou-se pela USP, onde desenvolveu sua carreira como
antropóloga e onde conheceu Fernando Henrique Cardoso,
com quem se casou e teve 3 filhos, sendo a 34.ª primeira-
dama, quando Fernando Henrique se tornou Presidente do
Brasil.

Era feminista declarada, a favor do aborto( como uma
liberdade feminina), não gostava de seu titulo de primeira-
dama e era apaixonada pela cozinha. Ruth recebeu muitas
premiações e títulos por seus trabalhos e honra.

★ 1930 🕇 2008

Kelvin H
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Berta Janette Rosas Morales
Oi Abu, como você tá? Espero que você esteja bem aí no 
céu. Eu estou morrendo de saudades de você. Cada dia 
que passa mais a  saudade bate… 
Eu lembro de quando eu chegava da escola na sua casa, 
e que você me recebia com o maior carinho e amor. 
Fazia aquelas comidas maravilhosas. Você era e ainda é 
a minha luz. Me ajudava em tudo e me apoiava.
Você foi uma das mulheres mais importantes na minha 
vida, porque você sempre esteve comigo para tudo. 
Quero que você saiba que eu te amo muito, e queria que 
você estivesse aqui comigo e com todos que te amam. 
Nunca vamos te esquecer, porque você foi e sempre 
será a rainha da família Villalobos, e de muitos outros 
lugares.
Te amo muito abuela, um beijo pro céu.

Com muito amor, sua neta Fernanda.

Fernanda Villalobos
Albano -7º ano



Maria Gaetana Agnesi
Foi uma linguista, teóloga, benfeitora, filósofa e matemática
italiana (nasceu e morreu em Milão).
Menina prodígio, falava francês e italiano aos cinco anos de
idade e aos 13 anos já era poliglota.
Agnesi é reconhecida por ter escrito o primeiro livro que tratou,
simultaneamente, do cálculo diferencial e integral.
Escreveu em latim a obra "Propositiones philosophicae"
(Proposições Filosóficas), publicada 1738; mas o que a tornou
notável foi o seu compêndio profundo e claro de análise
algébrica e infinitesimal na obra "Instituzioni Analitiche".
Escreveu obras sobre aritmética, álgebra, trigonometria,
geometria analítica, cálculo e equações diferenciais.
Maria Gaetana não gostava de se expor. Por essa razão, optou
por ter uma vida mais simples e discreta, sem grandes
aparições. Faleceu numa instituição para idosos.

André Lorenzino
-

2°Ensino M
édio

★ 1718 🕇 1799





Elizabeth Arden
Nasceu no Canadá, casou-se duas vezes e não
possui filhos.
Ela se formou em enfermagem, formulou cremes
para queimaduras, em sua casa, elaborou loções e
cosméticos com finalidades hidratantes e
nutritivas.
Abriu seu primeiro salão de beleza em 1910,
construiu um império capital, viajando e
expandindo seu comércio em todo o mundo.
Se destacou pelo desenvolvimento cosmetológico
e pela fundação de Elizabeth Arden Inc, se
tornando uma grande empreendedora e
estampando na capa da revista Time.

Bruno Augusto -2°Ensino M
édio

★ 1881 🕇 1966



Nísia Floresta
Nísia Precursora do feminismo brasileiro, educadora, escritora e
poetisa, Dionísia Pinto Lisboa, que adotou o pseudônimo de Nísia
Floresta Brasileira Augusta, nasceu no dia 12 de outubro de 1809, em
Papari, hoje município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte,
filha de Dionísio Pinto Lisboa e Antônia Clara Filha.

Casou-se aos 14 anos, contra sua vontade, com Manuel Alexandre
Seabra de Melo, mas abandonou-o em 1824, seguindo seus pais que
se mudaram para Pernambuco, devido à perseguições políticas
existentes no Rio Grande do Norte.

Fundou colégios para meninas no Recife, em Porto Alegre e no Rio
de Janeiro. No colégio Brasil, que fundou no Rio de Janeiro, era a
professora de quase todas as disciplinas.

Além das suas atividades como educadora, colaborou também com
vários órgãos da imprensa como o Jornal do Brasil, Correio Mercantil,
Diário do Rio de Janeiro e Brasil Ilustrado.

Foi um ferrenha lutadora pelos direitos da mulher, do índio e do
escravo. Seu tema essencial, no entanto, foi sempre a educação da
mulher e sua participação na sociedade.

★ 1810 🕇 1885
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Matilda Moldenhauer Brooks
Nasceu na Pensilvânia, EUA.
Estudou na Universidade de Pittsburgh e de Harvard.
Atuou nas áreas de Biologia e Biologia Celular.
Trabalhou como bióloga para o serviço público de saúde dos
EUA e fez parte da equipe de pesquisa da Universidade da
Califórnia.
Em 1932 descobriu que o composto de coloração azul de
metileno é um antídoto ao envenenamento por monóxido de
carbono e cianeto.
Quando um médico escreveu sobre essa descoberta
omitindo seu nome da pesquisa, Matilda se posicionou,
escrevendo para o Conselho de Administração do Mount
Holyoke College e assim conquistando seu lugar de direito.
Foi cientista formidável mas também tinha uma variedade de
outros interesses, incluindo jardinagem, música e pintura.
Casou-se com Sumner Cushing Brooks, professor de
Zoologia.

G
abriel França -2°Ensino M

édio

★ 1888 🕇 1981



Leolinda Figueiredo Daltro
Foi uma feminista, sufragista, educadora e indigenista.
Estudou na faculdade de medicina no Rio de Janeiro 
Lutou pela autonomia e pelos direitos femininos, fundou o Partido 
Republicano Feminino, quebrando os padrões da época. Além disso, 
liderou uma passeata exigindo direito de voto às mulheres.
Casou-se duas vezes mas separou-se e criou seus cinco filhos com 
seus rendimentos de professora.
Queria incorporar os índios brasileiros na sociedade, alfabetizando-os 
sem conotações religiosas.
Lutou para integrar a mulher de forma mais justa e igualitária na 
sociedade brasileira com oportunidades de fazer parte da vida pública. 
Ela também procurou reformar as leis para que as mulheres brasileiras 
atuassem de forma igualitária à dos homens, com as mesmas 
oportunidades e direitos
Na maioria das vezes, foi mal compreendida e teve que suportar piadas 
e zombarias em relação à sua luta.
Faleceu por conta de um atropelamento. ★ 1859 🕇 1935

M
aria Fernanda Perin -2°Ensino M

édio





Ela é uma dos Sannin Lendários de Konohagakure, 
mais conhecido como os Três Ninjas Lendários. É a 
ninja curandeira (médica), mas abandonou a vida 
de shinobi (Ninja especializado em artes de guerra 
não ortodoxas) por um tempo. Acabou sendo 
convencida a voltar para a vila e se torna a quinta 
Hokage (Ninja considerado importante por ser 
muito forte e poderosa). Ela usa suas força para 
acabar com os inimigos e suas habilidades de cura 
para manter os moradores a salvo.

Tsunade

Arthur H
enrique Pereira Furtado

Ana Luisa
de Souza –

6º ano





Simone de Beauvoir
Escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora
francesa, que nasceu e morreu em Paris.
Criada numa família tradicional, decadente e Católica,
porém optou pelo ateísmo

Estudou Matemática no Instituto Católico de Paris e
Literatura na Universidade de Sorbonne.
Foi uma revolucionária para sua época: rejeitou
modelos, hierarquias e valores.
Teve um relacionamento aberto com Jean Paul-Sartre
e uma filha adotiva chamada Sylvie Le Bon de
Beauvoir.

João Vitor-2°Ensino M
édio

★ 1908 🕇 1986



Simone Gutierrez

Minha mãe é muito importante 
para mim pois ela sempre me 
ajuda em tudo e me apoia nos 
meus sonhos e decisões.
Mulher guerreira, trabalha e 
cuida da família.

G
ustavo G

abriel–
7º ano



Marie Curie
Marie Skłodowska-Curie, nascida em Varsóvia,
em 7 de novembro de 1867, morreu no dia 4 de
julho de 1934. Foi uma física e química polonesa
naturalizada francesa, Marie foi responsável por
criar o termo radioatividade ao concluir que a
radiação emanava de dentro do átomo, conduziu
pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Marie
estudou na clandestina Universidade Volante de
Varsóvia e iniciou seu treinamento científico
prático na mesma cidade. Foi tambem a primeira
professora mulher na Universidade de Paris. Além
disso foi a primeira mulher a ser laureada com o
Nobel e a única a ganhar o prêmio por duas vezes
em áreas distintas.

★ 1867 🕇 1934

Bruno C
arvalho de O
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Temari Nara

Temari é uma jovem ninja da aldeia da Areia. 
Sua principal função é ser guarda-costas do 
Gaara e anos mais tarde, ela se casa com o 
Shikamaru Nara e forma uma família. Ela é uma 
pessoa prudente, firme e forte. Raramente fica 
com medo de falar o que pensa.

C
atarina C

am
pos Bernardes –

6º ano



Ada Lovelace
Em 1842, Ada Lovelace se tornou a primeira
programadora da história ao adicionar algoritmos
para operações mecânicas. A condessa de Lady
Lovelace, filha do poeta Byron, é uma
matemática que contribuiu para a tradução de
artigos científicos e acrescentou mais dados a
ela. Incentivada por sua mãe, Ada estudou
matemática e lógica.

Ela colaborou profissionalmente com Charles
Babbage no primeiro projeto de "máquina de
análise" de computador mecânico.

Ada criava algoritmos para serem processadas
pela máquina, e muitas pessoas pensam que
este é o primeiro software ou o primeiro
programa de computador. Ela escreveu algumas
notas sobre o analisador e refletiu sobre como
os indivíduos e a sociedade irão colaborar com a
tecnologia.

★ 1842 🕇 1852

Bárbara M
arçal -1º Ensino M

édio



Aline Rocha

Minha querida mãe
Para você eu só tenho a agradecer por ter 
batalhado tanto por mim
Você é muito especial na minha vida
Põe comida na mesa e
Trabalha para eu ter uma ótima educação
e um ótimo lar
Obrigado por deixar minha vida mais feliz.

Igor R
ocha Silva -7º ano



Patrícia Rehder Galvão
Mais conhecida como Pagu, nasceu em São João da Boa Vista.
Foi escritora, poetisa, diretora, tradutora, desenhista, cartunista,
jornalista e militante da política brasileira.
Militante comunista, foi a primeira mulher a ser presa política na
história do brasil.
Era uma mulher avançada para os padrões da época, com seu
comportamento considerado extravagante e defendendo as
causas feministas.
Musa dos modernistas, Pagu não participou da Semana de Arte
Moderna pois tinha apenas doze anos em 1922.
Ela escreveu: Parque Industrial, O Homem do Povo, Safra
macabra: contos policiais, A famosa revista: romance, Croquis de
Pagu: e outros momentos felizes que foram devorados reunidos.
Ela foi casada com Benedito Geral Ferraz Gonsalves (de 1941 a
1962) e depois com Oswald de Andrade (de 1930 a 1935)
Teve dois filhos Rudá de Andrade, Geraldo Galvão Ferraz ★ 1910 🕇 1962 

Júlia Abdo-2°Ensino M
édio





Johanna Döbereiner
Foi uma engenheira agrônoma nascida na Tchecoslováquia, chegou
ao Brasil em 1950 e se naturalizou brasileira em 1956.
Fugindo da guerra, trabalhou no campo para custear seus estudos em
Agronomia, na Universidade de Munique, já contrariando as
convenções de gênero.
É a mulher brasileira mais citada pela comunidade científica mundial e

a sétima cientista mais citada do Brasil.
Seu maior feito foi a pesquisa de bactérias para fixação do nitrogênio,
evitando o uso de adubos químicos. Gerou uma economia de mais de
2 bilhões de dólares para o Brasil, sem falar na sustentabilidade do
método. Assim, o Brasil se tornou o 2º maior produtor mundial de soja.
Não se tornou rica ou famosa para a população mas foi indicada ao
Nobel de Química aos 72 anos.
Trabalhou até seus últimos dias no seu laboratório na Embrapa
Agrobiologia.
Foi casada com o médico veterinário Jürgen Döbereiner e teve 3 filhos.

Fernanda Lim
a-2°Ensino M

édio

★ 1924🕇 2000



Vovó, a senhora é muito importante para mim...

Obrigada por me ajudar quando eu precisava, e 
sempre se preocupar comigo.

Você me ensinou a cozinhar, a pintar, desenhar. 
Vou ser sempre grata a tudo que a senhora fez 
por mim e espero que um dia eu possa retribuir 
tudo que você fez.

Tudo que você passou me mostra que você é 
uma mulher forte e batalhadora, e as broncas 
que você me dava me fez aprender muito.

TE AMO.

Minha avó

Laura BergonzoniC
ruz -7º ano



Marilena Chauí
Marilena de Souza Chaui nasceu na região da grande São Paulo.
Sua mãe professora primária, pai jornalista.
Marilena é uma importante intelectual brasileira; escritora e
filósofa.
Também é conhecida por sua atuação política, tendo
combatido a ditadura militar e sido uma das fundadoras do
Partido dos Trabalhadores (PT), do qual é ativa militante.
Atua como professora do Departamento de Filosofia da
Universidade de São Paulo.
A educadora foi também Secretária Municipal de Cultura de
São Paulo entre 1989 e 1992.

★ 1941 

Júlia de Souza M
oinhos-2°Ensino M
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Mônica

Personagem criada por Maurício de Sousa, ela é 
uma menina de 6 ou 7 anos com personalidade 
forte. Líder nata com seu jeito desajeitado, ela é 
apaixonante com seu coelho a tiracolo. 
Mônica é a visão das crianças desastradas aos 
olhos infantis, mas que ainda encanta com seu 
aspecto divertido e otimista de ver as coisas.

M
iguel M

inucci–
6º ano



Olga Benário Prestes
Nasceu em Munique, Alemanha e foi uma militante comunista.
Depois de conflitos com milícias de extrema-direita foi presa e
acusada de traição à pátria. Foi enviada ao Brasil em 1934 para
apoiar o Partido Comunista Brasileiro, junto de Luís Carlos
Prestes, com quem se casou.
Ambos foram presos na Intentona Comunista, em 1936. Olga,
grávida, foi deportada para a Alemanha Nazista. Foi presa pela
Gestapo ao chegar na Alemanha e na prisão, teve sua filha Anita
Leocádia Prestes.
Olga foi executada em 1942, com 34 anos de idade, na câmara de
gás com mais 199 prisioneiras, no campo de extermínio de
Bernburg.
Olga recebeu treinamento político-militar na escola
Internacional Lenin e a Academia Zhukovsky de Engenharia da
Força Aérea.
Seu trabalho teve muita importância no combate ao
crescimento do Partido Nazista.

★ 1908 🕇 1942

Isabelle Ferreira-2°Ensino M
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Hinata Hyuuga
Esposa de Naruto, ela é uma ninja muito forte e corajosa.  
Muito persistente, ampliou suas habilidades. Ela possui visão 
de 360º, infravermelha e ampliada até vários quilômetros.
Ela é umas das kunoichis (ninja feminina) mais fortes 
da atualidade e  ela pertence ao clã hyuuga. Ela também
consegue ver ilusões pelo que elas são e sentimentos e 
pensamentos alheios.

João G
uilherm

e Lim
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abral –
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Hilda Hilst
Foi uma poetisa, cronista, dramaturga e ficcionista brasileira.
Nasceu em Jaú, em 1930 e em 1965, se mudou para Campinas e
iniciando a construção da Casa do Sol, casa planejada
detalhadamente pela autora para ser um espaço de inspiração e
criação artística.
Cursou o primário e o ginasial no internato do Colégio Santa
Marcelina. Em 1947, concluiu o secundário no Instituto
Presbiteriano Mackenzie. Em 1948, ingressou na Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo.
Fez parte da “Geração de 45” que buscava a reabilitação de regras
mais rígidas para a composição do verso.
Seu trabalho aborda temas como misticismo, insanidade, erotismo
e libertação sexual feminina.
Foi considerada uma das maiores escritoras do século XX.
Cônjuge: Dante Casarini
Prêmio APCA de melhor livro do ano em 1977 ★ 1930 🕇 2004

Pedro C
ardoso-2°Ensino M

édio



Bruna Rodrigues Guimarães
Mãe,

Estou escrevendo essa carta para mostrar o quão 
importante você é para mim. Você é importante 
pois você sai todo dia cedo para trabalhar com 
vontade ou sem pensando em sua família, isso é 
um exemplo para mim. Você está sempre 
pensando nos outros, em deixá-los felizes.

A família está sempre em primeiro lugar para 
você e acho isso muito bonito. Faz tudo pelos 
outros para agradá-los.

Eu te amo muito.

Isabela R
odrigues G

uim
arães -7º ano





Nise da Silveira
Nise da Silveira nasceu em Maceió, AL, no ano de 1905. Filha de

uma pianista (Maria Lídia da Silveira) e de um professor de matemática
(Faustino Magalhães da Silveira), fez faculdade de medicina na Faculdade
de Medicina da Bahia e era a única mulher na turma de 158 alunos. Foi
uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil. Durante
essa época conheceu Mário Magalhães da Silveira com quem se casou.
Não tiveram filhos, pois fizeram um acordo para ambos se dedicarem na
carreira médica.

Nos anos de 1930 fez parte do Partido Comunista Brasileiro.
Durante o governo de Getúlio Vargas (1936-1937) foi presa, acusada de
se envolver com o comunismo e por possuir livros marxistas. Morreu em
1999 com 94 anos no Rio de Janeiro, RJ.

Ficou conhecida pela sua contribuição e por ser pioneira da terapia
ocupacional. Ela se revoltou com métodos agressivos utilizados para tratar
pacientes com transtornos mentais. Com isso, desenvolveu métodos
humanizados para recuperação dos pacientes, como:

-Expressão dos sentimentos pela arte, que ajudava na reabilitação sem
precisar de internamento;

-Contato com cães e gatos que faziam os indivíduos cuidarem dos
animais, criando um vínculo afetivo que ajudava no tratamento.

★ 1905 🕇 1999

Enzo Leite M
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Ann Christine Sacco

Minha mãe, seu nome é Ann Christine Sacco.
Eu me inspiro nela, admiro-a como pessoa, e 
tenho muito orgulho de ser filha dela.
Ela sempre da um jeito de me animar, sempre 
companheira, ela sempre coloca a felicidade dos 
outros acima dela, é uma mulher trabalhador. Não 
trocaria ela por nada no mundo.
Ela já me ensinou tanto, já me deu tanta coisa, 
não tenho nem como agradecer o tanto de coisa 
que ela fez por mim.
Ela é a melhor mãe do mundo inteiro. Ela sempre 
é boa com as pessoas, mesmo que sejam ruins 
com ela.

M
ariana Sacco

Silveira -7º ano







Márcia Cristina Fonseca Lambert
Querida mãe,

Estou escrevendo esta carta à você para 
te contar o quanto você é importante para mim. 
Muito obrigada por todas as coisas boas que você já 
me fez, você é a melhor mãe do mundo!

Não consigo descrever o amor que sinto por 
você em palavras, mas você sempre será meu porto 
seguro e quem eu contarei para todas as coisas. 
Que você continue sendo essa mulher incrível e 
empoderada que você é.

Com muito amor, Luara

Luara
Fonseca Lam

bert –
7º ano





Mayana Zatz
Mayana Zatz é uma bióloga molecular e geneticista

brasileira, do departamento de Genética e Biologia Evolutiva do
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.
Pesquisadora em genética humana, tem contribuições
principalmente no campo de doenças neuromusculares.

Desde muito pequena já se interessava por Biologia. Em
São Paulo, cursou a USP onde estagiou com Oswaldo Frota
Pessoa e teve seu primeiro contato com genética humana.
Formou-se em 1968 e já iniciou um trabalho de aconselhamento
genético de famílias portadoras de doença neuromusculares. Em
1974, se tornou mestre em genética ainda na universidade. Em
1975 e 1977, fez seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia.

Mayana fundou em 1981 a Associação Brasileira de
Distrofia Muscular, onde é diretora e presidente. Em 1995, foi
pioneira ao localizar um dos genes ligados a um tipo de distrofia
dos membros. E junto com outras mulheres foi responsável pelo
mapeamento do gene ligado a síndrome de Knobloch.

Atualmente, ela trabalha em seu laboratório do Genoma
Humano da USP. Além disso, também realiza pesquisas no campo
sobre Células-Tronco.

★ 1947

Felipe Augusto da Silva –
3º Ensino M
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Sakura
Sakura Haruno é conhecida por ser uma grande ninja médica, talvez a  maior 
de toda a franquia Naruto. Suas habilidades incluem até mesmo realizar 
cirurgias em pleno campo de batalha. Como mostrado durante a Quarta 
Guerra Mundial Ninja, ela foi a responsável por salvar a vida do protagonista. 
Ela é uma personagem muito forte fisicamente, guerreira e tem uma 
importância muito grande no desenho, ajudou várias vezes o e é a melhor 
amiga do Naruto.
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Sandra de Souza

Vovó, muito obrigado por me criar e por me 
ajudar desde  pequeno na escola. Você sabe
de minhas dificuldades em tudo. 
Quando eu tenho um problema você me ajuda 
junto com o vovô e sempre me diz para prestar 
mais atenção no que eu faço, em minhas 
atitudes.
Eu sou muito grato por isso e quero que Deus a 
abençoe muito.  
Vovó, você representa uma mulher guerreira 
entre tantas que vivem por ai.
Te amo.

R
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Nani Pelekai
É a irmã mais velha de Lilo, no filme Lilo & Stich. 
Jovem cheia de sonhos, adorava surfar, comer pizza, e 
dançar hula em Kauai, no Havaí. Ela passou a cuidar da irmã mais 
nova aos dezoito anos quando seus pais morreram em um acidente de 
carro durante uma grande tempestade assumindo uma grande 
responsabilidade. Ela era muito jovem e sofreu muito com a perda dos 
pais e agora, precisa cuidar de Lilo, de seu sofrimento, da casa e  
precisa começar a trabalhar como garçonete para conseguir suprir as 
necessidades das duas. Por conta de tudo que aconteceu, Nani desistiu 
de seu maior sonho, que era ser uma surfista profissional. A tragédia da 
família transformou a menina Nani em uma mulher, que agora precisava 
cuidar da casa e da Lilo. Minha admiração é pela força e dedicação da 
personagem.

Bruna N
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Gertrude Belle 
Elion 

Gertrude Belle Elion nasceu em Nova Iorque, no dia 23 de
janeiro de 1918 e faleceu em Chapel Hill, no dia 21 de
fevereiro de 1999.
Foi uma bioquímica estadunidense, trabalhou como
pesquisadora no Laboratório de Pesquisa Wellcome em
Triangle Park, Carolina do Norte, com especialização no
tratamento de leucemia e gota.
Recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por
desenvolver drogas para tratar essas doenças e descobrir
novos e importantes princípios da quimioterapia.
Enquanto estava na universidade conheceu um estatístico
chamado Leonard, mas antes que pudessem se casar, ele
faleceu devido a uma infeção nas válvulas do coração.
Gertrude não se casou mais depois disso. Nunca teve
filhos e dedicou-se à carreira e aos seus hobbies, como
viagens, fotografia e música.

★ 1918 🕇 1999
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Hipátia de Alexandria
Hipátia de Alexandria nasceu em Alexandria, no Egito

durante o século IV (estima-se que foi em 370), final do império
romano.

Também conhecida como Hipácia ou Hypatia é
considerada a primeira mulher matemática do mundo, era filha de
Theon (matemático, astrônomo e filósofo) e se inspirava muito
em seu pai.

Hipátia estudou na academia de Alexandria onde mais
tarde se tornou a diretora do local, assim como foi diretora da
escola neoplatônica localizada em Atenas.

A humanista produziu muitos trabalhos sobre aritmética,
inspirada na figura de Diofanto de Alexandria, e sobre medicina.
E ao lado de seu pai escreveu comentários sobre “Elementos de
Euclides”, treze obras que falam sobre a geometria do mestre
grego, porém seus dados foram perdidos por conta da biblioteca
de Alexandria ter sido destruída.

Especula-se que por volta de 415 e 416 a.C, Hipátia foi
assassinada brutalmente por fanáticos religiosos, ao defender o
raciocínio lógico e ser acusada, sem provas, de ser anti-cristã.

★ 370 a.C. 🕇 416 a.C.
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Margaret Mead
Margaret Mead (1901—1978) foi uma antropóloga cultural
norte-americana. Nasceu na Pensilvânia, criada por um pai
professor universitário e uma mãe ativista social. Margaret
Mead começou a interessar-se desde muito cedo pelas
questões relacionadas com o Homem; graduou-se no Barbard
College em 1923 e inicia uma pós-graduação na Universidade
de Columbia. Dois anos mais tarde, realiza, durante nove
meses, um trabalho sobre as influências biológicas e culturais
no comportamento dos adolescentes e publica seu primeiro
livro “Coming of age in Samoa”, e, um ano depois, obtém o
seu doutoramento.
Nos anos seguintes, volta a publicar relevantes estudos
antropológicos nos quais defende o papel determinante da
cultura na formação de valores e condutas sociais.
Em 1936, realiza um novo trabalha na companhia do seu
terceiro marido: o antropólogo Gregory Bateson, afim de
investigar os hábitos e o caráter do povo de Bali, o resultado
deu origem a uma obra publicada em 1941 chamada Balinese
Character: A Photographic Analysis. Margaret Mead tentou
sempre aplicar à sociedade americana os conhecimentos que
ia adquirindo em Antropologia, denunciando e levantando
problemas pertinentes relacionados com a educação, a
adolescência, a sexualidade, as condutas sociais, os direitos
da mulher, a ecologia, entre outros.

★ 1901 🕇 1978
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Anita Malfatti
Anita Catarina Malfatti nasceu dia 2 de dezembro de 1889, na
cidade de São Paulo. Seus pais eram estrangeiros, sua mãe,
Betty Krug, norte americana e seu pai, Samuele Malfatti, italiano.
Estudou no Colégio de Freiras São José, na Escola Americana e
no Mackenzie College, onde se formou professora com 19 anos.
Estudou artes e pintura na Europa, onde ficou durante quatro
anos em Berlim, Alemanha (1910-1914), na Academia Imperial
de Belas Artes.
Em 1917, Anita reuniu 53 de suas obras com forte tendência
expressionista, a fim de expor individualmente em São Paulo na
“Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti”. Esse evento
tornou-se um marco do movimento modernista no Brasil. Ele
chocou muitas pessoas de mentalidade provinciana que, de certa
maneira, não estavam preparados para compreender a inovação
estética expressa na arte dos modernistas. Mais tarde, realizou
seu sonho de estudar Artes na França, pois em 1923, Anita
ganhou uma bolsa para estudar em Paris.
Anita faleceu em sua cidade natal, dia 6 de novembro de 1964,
um mês antes de completar 75 anos.

★ 1889 🕇 1964
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Ada Augusta Byron
Ada Augusta Byron nasceu em 10 de dezembro de 1815 em Londres.

Sua mãe, Annabella Milbanke, abandonou seu pai, Byron, quando Ada tinha 1
mês de idade e, depois de um ano, Byron assinou a carta de divórcio, deixou
a Inglaterra e não viu mais Ada ou Annabella.

Foi educada por tutores e muito incentivada aos estudos, que
abrangiam matemática e lógica. Se formou em matemática e ciências. Ada
conheceu Charles Babbage (cientista matemático) e durante 9 meses traduziu
para ele a autobiografia de Luigi Menabrea (matemático italiano). Servindo
para o novo mecanismo de Babbage, o Dispositivo Analítico. Ela adicionava
várias notas que detalhavam um método de calcular os Números Bernoulli
(conhecido também de Lei dos Grandes Números) através do dispositivo.
Sendo este método reconhecido pelo historiadores como o primeiro programa
de computador do mundo.

É considerada a primeira programadora. Sua importância na história foi
de ser capaz de vislumbrar um futuro em que as máquinas se tornariam
parceiras da imaginação humana.

Ada se casou em 1935 com Willian King, esse que tinha o título de
Conde de Lovelace I. Ada então passou a ser reconhecida como Ada
Lovelace, Condessa de Lovelace.

Sua morte em 1852 foi causada por um câncer no útero
progressivamente debilitante, sendo enterrada (a pedido próprio) ao lado de
seu pai Lord Byron que nunca conheceu.

★ 1815 🕇 1852
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Vanellope Von Schweetz
Ela é a principal personagem do videogame corrida
doce, onde costumava ser a princesesa. Junto com
Ralph, são os protagonistas do filme Detona Ralph,
que foi criado pela disney e lançado em 2012. Ela tem
a personalidade de uma menina doce que se mescla
com características de uma criança sapeca e animada
que gosta de dirigir carros. Ela possui um espírito livre,
é divertida, carinhosa, corajosa, desafiamte e
persistente. Gostamos muito dela porque é engraçada,
divertida, fofa, carinhosa, forte e corajosa. E consegue
se teletransportar.
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Chien-Shiung Wu
Wu nasceu em 1912 na China. Era a segunda de três irmãos. “Chien”

foi herdado como o primeiro caractere de seu antepassado, que significam
"heróis e figuras proeminentes". Seu pai a encorajou, incentivou os estudos e
sua criatividade.

Dois anos depois de sua graduação, se mudou para os Estados Unidos
para oportunidades. Seu plano era estudar em Michigan, mas percebeu que
as mulheres não eram reconhecidas lá, então, foi para Berkeley e lá fez
rápidos progressos nos estudos e na pesquisa acadêmica. Ao todo, Wu fez
três faculdades, e trabalhou em vários lugares durante sua vida. Sua
ocupação era de física nuclear, professora universitária e física.
Uma descoberta resultou no Prêmio Nobel para seus colegas, em 1957.
Embora tenha contribuído para as descobertas, não teve o reconhecimento
da premiação.

Ela conheceu o físico Luke Chia-Liu Yuan e se casaram em 1942. O
casamento não contou com a presença de nenhum familiar graças a Segunda
Guerra Mundial. Yuan e Wu tiveram um filho. Quando se referiam à ela como
Yuan, sobrenome do marido, ela os corrigia para chamá-la de Wu. Seu salário
foi reajustado, para que ela recebesse o mesmo que os colegas homens.

Quando sua família morreu, o governo estadunidense restringia
viagens ao exterior e Wu não foi a nenhum funeral.

Wu se aposentou em 1981 e se tornou professora emérita.
Faleceu em 1997, aos 84 anos, em decorrência de um acidente

vascular cerebral.

★ 1912 🕇 1997
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Maria Montessori
Filha de Alessandro Montessori e Renilde Stoppani, nasceu em 31 de
agosto de 1870 em Chiaravalle, Província de Ancona, Itália, na
adolescência transferiu-se para Roma com a família.

Com grande inclinação para Matemática, forma-se em Ciências contábeis.
Em vão procura ingressar na faculdade de Engenharia de Roma. Após
grande relutância, consegue matricular-se na faculdade de Medicina,
realizando o curso com brilhantismo, foi a primeira mulher a conseguir esse
feito (ousadia, pioneirismo). Considerava-se em toda a Itália, na época, que
a Medicina não era uma profissão que pudesse ser desempenhada por
mulheres. Impôs-se com um gosto pelo estudo acadêmico tão sério, que
mestres e discípulos passaram não só a respeitá-la como a louvar sua
inteligência e sua coragem. Havia nela uma ânsia de servir a humanidade e
um poder de iniciativa inigualáveis.

Destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o
desenvolvimento físico e mental das crianças. Para ela, liberdade e
disciplina se equilibrariam, não sendo possível conquistar uma sem a outra.
Adaptou o princípio da autoeducação, que consiste na interferência mínima
dos professores, pois a aprendizagem teria como base o espaço escolar e o
material didático.

Morreu em 6 de maio de 1952, aos 82 anos.

★ 1870 🕇 1952
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Florence Rena Sabin
Florence (cientista médica) viveu 81 anos, nasceu em 9
de novembro de 1871 e faleceu devido a um ataque
cardíaco em 3 de outubro de 1953. Nasceu e morreu no
Colorado, EUA. Não se casou, muito menos teve filhos.
Decidiu ser uma cientista no ensino médio, quando
largou o sonho de ser pianista. Estudou em Vermont
Academy; Escola (e mais tarde na Universidade) Johns
Hopkins; e ainda estudou no Smith College.
Foi uma pioneira das mulheres na ciência. Foi a primeira
mulher a ocupar um lugar na Universidade John Hopkins
de Medicina (a mesma universidade que nomeou uma
de suas faculdades com o nome de Florence). Foi a
primeira mulher eleita para a Academia Nacional de
Ciências, e a primeira mulher a chefiar um departamento
de Pesquisa Médica, no Instituto Rockefeller. Se
aposentou duas vezes, pois após se aposentar da
primeira vez, foi nomeada presidente da comissão de
saúde de Denver, Colorado. Foi quando recebeu seu
Prêmio Lasker, em 1951. ★ 1871 🕇 1953
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Aparecida Eva Gregório
Querida vó, sou eu, o Heitor. Queria lhe falar o quão grato sou de você ser 
minha vó, mesmo que nunca nos conhecemos, tenho um grande amor por 
você e por ter tido uma vida e filhos tão bons como a minha mãe. Queria ter 
conhecido você. Ouvi histórias muito engraçadas ao seu favor, como quando 
você cortou o cabelo da sua oitava filha no estilo Joãozinho. Eu sei o quanto 
você e o vovô batalharam para cuidar de seus nove filhos. Queria muito ter 
você na minha vida, para você brincar e conversar com meu irmão e eu. Mas 
sei que não será possível. Mas, sei que te amo muito e minha família nunca te 
esquecerá. Sempre falarei sua história para meus filhos, que falarão para os 
deles e sempre saberão a mulher que você representa para mim, para minha 
mãe e para seus outros filhos, sobrinhos, primos, netos...

A sua ida foi inesperada e mesmo que eu nasci onze anos depois da sua 
morte, sei que minha família é feliz pelo o que você ensinou e como criou 
minha mãe.

Espero que um dia você veja minha carta, e saiba que te amo muito.
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Hildegard de Bingen
Hildegarda de Bingen nasceu em 1098, na Alemanha,
onde viveu sua vida toda. Foi uma monja beneditina,
mística, teóloga, uma das primeiras compositoras de
ópera, pregadora, médica, poetisa, dramaturga, escritora
e mestra do Mosteiro de Rupertsberg.

Sua morte ocorreu aos 81 anos, em 17 de setembro de
1179. Hildegarda escreveu livros de medicina, teologia e
filosofia. Foi uma santa importante e doutora, fez viagens
pela Alemanha e pela França afim de pregar, um
privilégio nunca concebido por outras mulheres.

No ano de 1163, iniciou sua obra teológica mais notável
o Liber divinorum operum (Livro das obras divinas), um
comentário sobre o prólogo do Evangelho de São João e
sobre o livro do Gênesis. Esta sofreu várias interrupções,
terminada em 1174, pouco antes de sua morte.

★ 1098 🕇 1179
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Moana
Ela é uma adolescente aventureira de 16 anos 
que é a filha única do Chefe Tui. Desde pequena, 
a avó Tala lhe conta as histórias e feitos dos 
povos da Polinésia. Como eles navegaram por 
milhares de anos pelo oceano Pacífico povoando 
as ilhas que encontraram.
Ela é bem decidida, sabe o quer, corre atrás dos 
seus sonhos sem ouvir as críticas de seus 
parentes e passa por várias coisas sem ter 
medo. Ela é muito independente e decidida, nada 
a abala. É muito corajosa e quer salvar sua 
família e seu povo.
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Bertha Maria Julia Lutz
Berta Maria Júlia Lutz nasceu na cidade de São Paulo, filha do cientista

Adolfo Lutz. Formou-se em ciências naturais na Universidade de Paris, a
Sorbonne, especializando-se em anfíbios anuros, subclasse que inclui os sapos,
as rãs e as pererecas.

Em 1919, começa a se destacar na busca de igualdade de direitos jurídicos
entre os sexos, ao se tornar a segunda mulher a ingressar no serviço público
brasileiro, após ser aprovada em concurso do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.
No mesmo ano funda a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher.

Em 1922, representou as brasileiras na assembléia-geral da Liga das
Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos, onde é eleita vice-presidente da
Sociedade Pan-Americana. Ao regressar, criou a Federação Brasileira para o
Progresso Feminino, que substitui a liga criada em 1919, para encaminhar a luta
pela extensão de direito de voto às mulheres. O direito de voto feminino é
estabelecido por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas apenas dez anos
depois, em 1932.

Em 1936, assumiu uma cadeira de deputada na Câmara Federal. Durante
seu mandato, defendeu a mudança da legislação referente ao trabalho da mulher
e dos menores de idade, propondo a igualdade salarial, a licença de três meses
para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas.
A ativista faleceu no Rio de Janeiro, 16 de setembro 1976.

★ 1894 🕇 1976
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Djanira Motta e Silva
Pintora, desenhista, cartazista e gravadora.
A infância e a adolescência da artista se caracterizam pela vida
simples e pelo trabalho no campo - Avaré, cidade no interior de
São Paulo onde nasceu, e Porto União, cidade de Santa Catarina
onde cresceu e trabalhou na lavoura.
Esses temas reaparecem em sua pintura, ofício que começa a
exercer nos anos 1940. Em 1942, expõe pela primeira vez na
Divisão Moderna do Salão de Belas Artes. Em 1943, participa da
exposição Pintura Moderna Brasileira na Royal Academy of Arts,
em Londres, Inglaterra.
Nos anos 1950, após temporada nos Estados Unidos, Djanira
volta ao Brasil e decide viajar o país e retratar sua diversidade.
Faz pinturas de trabalhadores rurais e operários da indústria.
O aspecto religioso dos trabalhos de Djanira está presente desde
seu primeiro desenho

★ 1914 🕇 1979
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Rosa Luxemburgo
Nascida na Polônia, Rosa era descrita como rebelde e subversiva. Ainda no

ginásio, entrou para o Partido do Proletariado (cunho socialista), e em 1889 (aos 18
anos), uma ordem de prisão é expedida contra ela, que foge para a Suíça e
ingressa no curso de Direito da Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique
(onde se aprofundou em economia, filosofia, sociologia e política).

Em 1898, Rosa mudou-se de Zurique para Berlim e casou-se de fachada
com o intelectual e militante anarquista Gustav Lübeck, para conseguir a cidadania
alemã e juntar-se ao Partido Social-Democrata da Alemanha. Defendia o
reformismo como meio de ação, mas era a favor de uma radical, porém lenta,
transformação social em defesa do proletariado.

Em 1905, Luxemburgo passou a defender a Revolução Russa de 1905,
defendendo os bolcheviques (radicais de esquerda) contra o Império Russo. Nesse
período foi presa na Rússia (detida por 3 meses).

A partir de 1906, ela começou a desenvolver sua teoria de luta política
embasada em greves gerais. Rosa foi presa novamente em 1915 por mostrar-se
contra a guerra e a formação militarista da nação, ficando retida até 1918.

Após sair da prisão, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht fundaram o
Partido Comunista da Alemanha. Conflitos internos resultaram na perseguição e
assassinato de Luxemburgo. Sua contribuição original à teoria política é que as
transformações sociais estruturais só podem ser obra da ação autônoma das
massas populares.

★ 1817 🕇 1919
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Lygia Clark
Lygia Clark foi uma pintora e escultora brasileira
contemporânea que se auto intitulava "não
artista”. Seu nascimento foi em 23 de outubro de
1920 em Belo Horizonte.
A partir da década de 1960, começou a trocar a
pintura pela experiência com objetos
tridimensionais, um exemplo disso é a série
Bichos, onde o espectador ajuda na exposição.
Após ir para a Europa, seu trabalho passou a
focar em expressões corporais.
Suas obras lhe renderam reconhecimento
internacional a partir de 1980. Seu falecimento foi
em 25 de abril de 1988, no Rio de Janeiro.

★ 1920 🕇 1988
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Hannah Arendt 
Hannah Arendt (1906-1975) era uma filósofa e teórica política contemporânea judia e

nascida em Hannover, Alemanha. Passou pelos horrores da perseguição nazista. Graças a
boa condição financeira de sua família, ela teve uma ótima educação. Em 1924, ela foi
aprovada para entrar na Universidade de Berlim para estudar latim, grego e teologia.

A filósofa mudou-se para a Universidade de Marburg, onde conheceu o professor
Martin Heidegger, que orientou suas pesquisas. Além da relação de docência, os dois tiveram
um romance, que não durou muito, pois Heidegger apoiava o partido nazista. Em 1930, a
filósofa casou-se com o, também professor de filosofia, Gunther Stern.

Após três anos, Arendt foi obrigada a refugiar-se com Stern na França, em virtude da
ascensão do nazismo e do início da perseguição antissemita oficial na Alemanha.

No ano de 1939, a filósofa separou-se de seu marido e, no ano seguinte, casou-se
com o historiador anarquista Heinrich Bluecher. Com a ocupação nazista na França, Arendt
resolveu fugir. Foi presa em um campo de concentração, onde ficou por alguns meses. Após a
sua prisão, a pensadora resolveu fugir de vez, indo viver em Nova Iorque.

Em dezembro de 1975, ela morreu aos 69 anos de idade.
Conhecida como a pensadora da liberdade, viveu a grande transformação do poder

político no século 20, estudou a formação do regime autoritário (totalitário) instituído pelo
nazismo e comunismo naquele período, e defendeu os direitos dos indivíduos e das familias
contra as "sociedades de massas” e os crimes contra a pessoa. Sua obra é fundamental para
compreender e refletir sobre a era contemporânea, pois tem sido devastada pelas guerras
locais e pelo nacionalismo. Para ela, compreender significava enfrentar sem preconceitos a
realidade, e resistir a ela, sem procurar explicações em antecedentes históricos.

★ 1906 🕇 1975
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Tia Iraci

Hoje eu irei falar sobre minha Tia Iraci
Ela é uma das grandes mulheres da minha vida, 
mulher batalhadora que veio de Minas de Gerais para 
ter um futuro e se tornar engenheira ambiental.
Ela é um grande exemplo na minha vida. Para mim 
ela é uma segunda mãe, tenho muito orgulho dela. 
Nossa família não tinha uma condição e ela 
conseguiu seguindo em frente e realizou o seu sonho. 
Graças a seu esforço ela conseguiu um emprego 
muito bom e de boa renda. 
Tia Iraci , tenho muito orgulho de você! 





Judith Butler

Judith Butler é uma filósofa estadunidense, nascida em
Ohio numa família judia, em 24 de fevereiro de 1956. Sua
companheira é a cientista política Wendy Brown. Juntas
compartilham a parentalidade de Isaac, homenageado em
alguns de seus livros.
Faz parte do movimento estético pós-estruturalismo, sendo
defensora do feminismo e da “teoria queer”, na qual
gêneros são construções sociais, ninguém nasce “homem”
ou “mulher”, mas aprende a desempenhar esses papeis.
Também escreve sobre filosofia política e ética. Atualmente,
ocupa o cargo de professora do departamento de retórica e
literatura comparada da Universidade da Califórnia em
Berkeley, bem como, o posto honorificamente intitulado
"Hannah Arendt" na European Graduate School. Recebeu
diversos prêmios por seus trabalhos.

★ 1956
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Djamila Taís Ribeiro 
dos Santos

Djamila Taís Ribeiro dos Santos nasceu em 1 de
agosto de 1980 em Santos, aprendeu com seu pai
Militante José Ribeiro ativista do movimento negro
sobre a luta contra o machismo.
Estudou na Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), se tornou filósofa, ativista brasileira,
professora e escritora lutando contra o racismo e o
machismo.
Em 2016 assume a secretária de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo, escreveu
três obras “O que é lugar de fala?”; “Quem tem
medo do feminismo negro?” e “Pequeno manual
antirracista”; ganhou prêmios pelos seus livros e o
Prêmio Prince Claus das Relações Exteriores da
Holanda por sua luta ativista.

★ 1980
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Maria da Penha
Nascida em Fortaleza - CE, em 1945, é farmacêutica bioquímica e se formou na

Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966.
Foi casada com Marco Antonio Heredia Viveros, que conheceu quando estava

cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São
Paulo em 1974. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por
parte de seu marido. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia.
Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica (além de outras
complicações físicas e traumas psicológicos). No entanto, ele declarou à polícia que tudo
não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente
desmentida pela perícia. Quatro meses depois, quando ela voltou para casa – após duas
cirurgias, internações e tratamentos –, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias
e tentou eletrocutá-la durante o banho. Após ser negligenciada pelo sistema judiciário
brasileiro por muitos anos, viu-se a necessidade de tratar o caso de Maria da Penha
como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero. Em 7 de agosto de 2006, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei N. 11.340, mais conhecida como lei
Maria da Penha.

Maria da Penha conta a sua história de vida e alerta sobre a violência doméstica e
familiar contra a mulher por meio de palestras, seminários e entrevistas para jornais,
revistas e programas de rádio e televisão etc. Ela atua ativamente para divulgar a lei e
contribuir para a conscientização dos operadores do Direito, da classe política e da
sociedade de uma maneira geral sobre a importância de sua correta aplicabilidade. ★ 1945
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Joselia de Carvalho Lima

Mãe,
Você é a pessoa mais legal que eu conheço. 
Durante muito tempo você cuidou de mim, me 
acolheu e me incentivou a aumentar minha 
capacidade, meu intelecto e crescer tanto em 
corpo como em inteligência e alma. Quero 
continuar a seguir seus passos e sei que com 
sua ajuda, poderei alcançar qualquer objetivo.
Do seu filho, 
Nicolas
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Tarsila do Amaral
Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira.
Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, no dia 1 de
setembro de 1886, falece com 86 anos no dia 17 de janeiro de
1973, na cidade de São Paulo.
Graças a sua família influente e de prestígio, em 1925, o pai
de Tarsila consegue anular o seu primeiro casamento com o
médico André Teixeira Pinto, de visão conservadora sobre o
papel da mulher não permitia que a artista desenvolvesse o
seu trabalho de pintora.
Após a anulação, ela consegue se casar em 1926 com Oswald
de Andrade, casamento este que teve como padrinhos o
Presidente do Brasil na época, Washington Luís, e o
Governador do Estado de São Paulo, Júlio Prestes.
Tarsila do Amaral estudou em São Paulo em uma escola de
freiras e no Colégio Sion. Completou seus estudos em
Barcelona, onde pintou seu primeiro quadro, "Sagrado
Coração de Jesus", aos 16 anos. Em 1920, separou-se de
André Teixeira e foi para Paris. Tarsila foi uma importante
artista plástica brasileira do movimento modernista. Junto à
Anita Malfatti, ela ficou conhecida como uma das mais
importantes pintoras da primeira fase do modernismo.

★ 1886 🕇 1973
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Lygia Pape, nascida em Nova Friburgo, em 1927 (Rio de
Janeiro) e falecida em 3 de maio de 2004, foi uma gravurista,
escultora, pintora, cineasta, professora e artista multimídia
brasileira, identificada com o movimento conhecido por
neoconcretismo.
Lygia Pape iniciou seus estudos de arte com os flautistas
Fayga Ostrower e Ivan Serpa. Ela deixou para trás uma obra
marcada pela abstração geométrica e diferenciação
exemplar. Uma de suas obras mais instigantes é The Book of
Times, uma coleção de 365 peças diferentes de madeira!
Lygia foi uma importante representante da arte
contemporânea no Brasil, na sua trajetória artística ela
começou com a abstração geométrica, já na década de 1950,
com destaque no cenário artístico carioca e, em 1959, foi
uma das signatárias do manifesto neoconcreto, liderado por
Ferreira Gullar e Hélio Oiticica.
Além da carreira artística, Lygia Pape ingressou na
Faculdade de Arquitetura de Santa Úrsula e na Escola de
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Também ministrou o curso “Espaço Poético, Uma Proposta
Ambiental” na Escola de Artes Visuais do Parque Lage ★ 1927 🕇 2004
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Emília Snethlage
Emília foi uma ornitóloga (ramo da zoologia que estuda aves),

nascida em 13 de abril de 1868 em Gransee, Alemanha. Ainda cedo,
ela e seus três irmãos perderam a mãe, portanto, tiveram uma rígida
criação de seu pai, gerando sua grande disciplina e dedicação a
ciência. Estudou nas Universidades de Berlim, Jena e Freiburg o
curso de História Natural.

Em 1905, foi contratada para trabalhar no Museu Goeldi no Pará
como assistente de zoologia. Em seus diversos estudos destacam-
se o “Catálogo de Aves Amazônicas”, que reunia e descrevia as
espécies de aves da região amazônica, e sua importante e inédita
travessia entre os rios Xingu e Tapajós guiada somente por índios,
onde também pôde fazer um vocabulário comparativo entre os
índios Chipaya e Curuahé.

Foi a primeira mulher a dirigir uma instituição científica na
América do Sul, primeiramente no Museu Goeldi e, mais tarde, no
Museu Nacional do Rio de Janeiro

Em 25 de novembro de 1929, faleceu de um ataque cardíaco em
uma viagem científica em Porto Velho, Rondônia.

★ 1868 🕇 1929
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