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MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

 Mulher, paulista, biólo-
ga, guerreira, sonhadora de 
carne e osso, comseus defei-
tos e qualidades. Pioneira do 
movimento sufragista noBra-
sil, lutou pelo direito ao voto 
feminino de elegerem suarep-
resentação e serem votadas. 
Fundou a Federação Brasileira 
peloProgresso Feminino em 
1922. Devido a sua influência 
política chegou aparticipar da 
Comissão Preparatória da Con-
stituição de 1934, quegarantiu 
as mulheres a igualdade de di-
reitos políticos.

Assumiu a cadeira de Deputada 
Federal em 1936, defendendo 

mudanças nalegislação refer-
entes ao trabalho da mulher 
e infantil, a isenção doserviço 
militar, a licença de três meses 
para a gestante e a reduçãoda 
jornada de trabalho, então de 
13 horas.

Ainda que taxada de concili-
atória, foi personagem políti-
ca fundamentalpara os avan-
ços nos direitos da mulher no 
início do século XX, agindode 
forma crucial e tática para con-
frontar a estrutura patriarcal 
emuma sociedade ainda mais 
conservadora.

Por Octávio Torres

“Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo 
é denegarjustiça a metade da população.”
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MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

 Nise da Silveira foi fantásti-
ca. Uma mulher revolução. No 
seu trabalho diário, resolveu 
parar e pensar. Psiquiatra ala-
goana de formação e realiza-
ção, foi aluna de Carl Jung. 
E no meio de suas tarefas 
diárias, resolveu desobedecer 
os ritos de tortura. Recusou-
se a aplicar choques elétricos 
em seus pacientes. E abraçou, 
como possibilidade de resgate 
da realidade por seus pacien-
tes, a ternura: terapia ocupa-
cional, artesanato, pintura, 
modelagem, terapia com ani-
mais. A revolução de Nise foi 
no quotidiano das pequenas 

coisas, que fazem grande dife-
rença. Nise entendeu e reaf-
irmou que perigosos não são 
os esquizofrênicos, os tais lou-
cos. Perigosos somos nós, que 
os prendemos, torturamos, 
desamparamos, nos esquiva-
mos. Nise costumava dizer:“O 
que melhora o atendimento é 
o contato afetivo de uma pes-
soa com outra.”É indestrutível 
a criatividade, está presente 
em toda parte. O que cura é 
a alegria e a falta de precon-
ceito. Dizia ainda: “Estou cada 
vez menos doutora, cada vez 
mais Nise.”

Por João Vítor Loureiro

Nise da Silveira
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MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

 Oprimida voz dos oprimi-
dos, “rebelde sangrenta” de 
sangue nas veias, Rosa Luxem-
burgo foi uma explosão de vida 
que ganhou o tempo e venceu 
a morte. Mulher que se tornou 
exemplo, exemplo que se tor-
nou mensagem, mensagem 
que se tornou bandeira. Ban-
deira para os que resistem e 
lutam por um tempo que não 
chegou. Para o medo de alguns 
e inspiração de muitos, ousou 
ser em cada ato o mundo que 
queria ver. Mas jamais se con

tentou, porque sabia que a 
verdadeira liberdade só existe 
quando compartilhada, quan-
do vivida na solidariedade de 
todas as camaradas da hu-
manidade. À mulher teórica, à 
mulher revolucionária, à mul-
her política, à mulher compro-
metida com a mudança real, 
com a transformação de pala-
vras em feitos; à mulher, viva 
Rosa Luxemburgo! Que ao cel-
ebrarmos a mulher que passa, 
celebremos a mulher que virá. 

Por Edemilson Paraná

“Aqui jaz
Rosa Luxemburgo,

judia da Polônia,
vanguarda dos operários alemães,
morta por ordem dos opressores.

Oprimidos,
enterrai vossas desavenças!”

Bertold Brecht
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MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

 Conheci a Francisca no 
curso das Promotoras Legais 
Populares. Sempre muito ca-
rismática e inteligente, era im-
possível não notar sua presen-
ça. Francisca era a Presidenta 
do Sindicato dos Gráficos do 
Distrito Federal, uma catego-
ria predominantemente de 
homens. Veio da Paraíba pra 
Brasília ainda nova, quando 
a família a deixara por não 
aceitar sua gravidez fruto de 
um estupro. Trabalhou como 
doméstica até se tornar co-

peira em uma gráfica. Ali, 
começou a batalhar por mel-
hores condições de trabalho, 
entrando para o sindicato. 
Sua luta, dizia ela, era pelo fim 
das desigualdades e pelo em-
poderamento das mulheres. 
É por isso que minha home-
nagem do 8 de março vai pra 
Francisca: sua trajetória e sua 
vitalidade me inspiram a lutar 
ao lado dela.

Por Laila Maia Galvão

MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTARMULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

I VIRADA FEMINISTA DO DFI VIRADA FEMINISTA DO DFI VIRADA FEMINISTA DO DF

FRANCISCA LINEUSA 
DA SILVA

 Conheci a Francisca no 
curso das Promotoras Legais 
Populares. Sempre muito ca-
rismática e inteligente, era im-
possível não notar sua presen-
ça. Francisca era a Presidenta 
do Sindicato dos Gráficos do 
Distrito Federal, uma catego-
ria predominantemente de 
homens. Veio da Paraíba pra 
Brasília ainda nova, quando 
a família a deixara por não 
aceitar sua gravidez fruto de 
um estupro. Trabalhou como 
doméstica até se tornar co-

peira em uma gráfica. Ali, 
começou a batalhar por mel-
hores condições de trabalho, 
entrando para o sindicato. 
Sua luta, dizia ela, era pelo fim 
das desigualdades e pelo em-
poderamento das mulheres. 
É por isso que minha home-
nagem do 8 de março vai pra 
Francisca: sua trajetória e sua 
vitalidade me inspiram a lutar 
ao lado dela.

Por Laila Maia Galvão

 Conheci a Francisca no 
curso das Promotoras Legais 
Populares. Sempre muito ca-
rismática e inteligente, era im-
possível não notar sua presen-
ça. Francisca era a Presidenta 
do Sindicato dos Gráficos do 
Distrito Federal, uma catego-
ria predominantemente de 
homens. Veio da Paraíba pra 
Brasília ainda nova, quando 
a família a deixara por não 
aceitar sua gravidez fruto de 
um estupro. Trabalhou como 
doméstica até se tornar co-

peira em uma gráfica. Ali, 
começou a batalhar por mel-
hores condições de trabalho, 
entrando para o sindicato. 
Sua luta, dizia ela, era pelo fim 
das desigualdades e pelo em-
poderamento das mulheres. 
É por isso que minha home-
nagem do 8 de março vai pra 
Francisca: sua trajetória e sua 
vitalidade me inspiram a lutar 
ao lado dela.

Por Laila Maia Galvão

FRANCISCA LINEUSA 
DA SILVA

FRANCISCA LINEUSA 
DA SILVA



MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

Militância é entrega. Entregar 
suas energias, seu tempo, seus 
braços, seu espírito, seu amor, 
sua vida à causa. Militância é 
trabalho. Trabalhar constru-
indo a resistência por meio 
de um partido de massas, es-
crevendo para trabalhadoras 
e trabalhadores do mundo 
todo, liderando greves e orga-
nizando as mulheres para lu-
tar.Militância é indignação. É 
indignar-se diante da explora-
ção do trabalho, do oportun-
ismo político daqueles que só 
querem se manter no poder, 
da manipulação do senso co-

mum para impedir a trans-
formação. Militância é inspi-
ração. É inspirar as pessoas 
a não se conformarem e a se 
reconhecerem como compan-
heiros e companheiras diante 
das opressões. É preferir mor-
rer em pé do que viver ajoel-
hada. É revolucionar o mundo 
brandindo bem alto: No Pas-
arán! 

Obrigada por ter nos ensinado 
tudo isso, Dolores Ibarruri.

Por Mayra Cotta
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ROSANIA APARECIDA 
DE SOUSA FONSECA

MULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTARMULHERES QUE NOS INSPIRAM A LUTAR

Embora nascida no chão batido 
do interior de São Paulo se mudou 
quando criança para o interior de 
Minas, onde estudou e cresceu in-
dignada com o sistema educacional 
brasileiro. Mestre em educação e 
pedagoga daquelas ferrenhamente 
freireanas, Rosânia Fonseca é uma 
mulher forte que assusta qualquer 
homem acostumado a calar a voz 
feminina. Atuou no movimento jo-
vem pregando e também cantando 
“opção pelos pobres” através da te-
ologia da libertação e foi candida-
ta à vereadora com um programa 
socialista e de profunda ruptura 
com as oligarquias de Passos (MG). 
Como presidente do SINDIUTE (Sin-
dicato Único das/os trabalhadoras/

es em Educação) liderou inúmeras 
greves contra as políticas do gov-
erno tucano, que até hoje impera 
em Minas Gerais. Curiosamente, 
em uma dessas greves, ela estava 
grávida. Com aquele barrigão de 7 
meses, fazia fala em assembleias 
e corria pra rua nas marchas pela 
educação e isso me toca tão inti-
mamente porque eu acompanhei 
tudo isso, já que o feto que ela tra-
zia em seu útero era eu. 

Rosânia é raça, é professora, é co-
ração e é minha mãe. Um exem-

plo de mulher, uma inspiração na 
luta de todo dia.

  
Por Hugo Fonseca



Prostituta e socióloga, Gabri-
ela Leite é uma puta sociólo-
ga, mesmo que não tenha ad-
quirido seu diploma. No meio 
de seu curso na USP, decidiu 
dedicar-se à prostituição. Que 
choque, hein, Brasil? Alias, se 
tem alguma coisa que o mundo 
mostrou essa puta mulher, é 
que um pedaço de papel nunca 
a habilitou para coisa alguma. 
Fundou a OnGDavida com o 
intuito de defender os direitos 
das prostitutas e as entende 
como agentes ativas de suas 
escolhas. Rechaça as visões 
que as taxam de mulheres fra-
cas levadas pelo sistema. Aliás, 

emancipação, pra Gabriela, 
não é só papo. Fundou tam-
bém a DASPU, grife modelada 
por e para prostitutas, invo-
cando a estética da profissão 
como libertadora da sexuali-
dade e reforçando a beleza por 
trás da coragem exercida por 
essas mulheres em seu dia-a-
dia. Mulher forte, puta, avó, 
mãe e filha, Gabriela Leite luta 
desde cedo. Exemplo para nós 
que, como ela, entendemos o 
que é nadar contra a maré.

Por Gustavo Capela
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desde cedo. Exemplo para nós 
que, como ela, entendemos o 
que é nadar contra a maré.

Por Gustavo Capela
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 Ana Montenegro foi 
à primeira mulher exila-
da pela ditadura militar 
no Brasil. Jornalista cea-
rense foi precursora do 
movimento feminista. No 
período em que estava 
afastada de seu país par-
ticipou ativamente de or-
ganismos internacionais 
como a ONU, redatora da 
revista Mulheres do Mun-
do Inteiro, lutou no exte-
rior pela democracia no 
Brasil. A militância mais 

marcante de Ana Monte-
negro foi a favor das causa 
feminista, do camponês, 
contra o racismo em um 
país ainda muito marca-
do pelo poder oligárqui-
co, principalmente em 
Salvador onde morava. 
Ana Montenegro morreu 
aos 91 anos relembrando 
sempre o respeito às ne-
cessidades do povo. 

Por Carolina Souto
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 Negra. Socialista. Educa-
dora. Militante social. Angela 
Davis representa o contra-
discurso, a luta e a quebra da 
tradição. Uma das líderes dos/
as Panteras Negras, foi sím-
bolo das reivindicações contra 
a discriminação racial e pelo 
direito das mulheres nos Es-
tados Unidos. Sinônimo de 
radicalidade, seu pensamento 
serve de inspiração para to-
dos/as aqueles/as que lutam 
pela verdadeira liberdade, 
construída longe das amarras 
da sociedade patriarcal, con-
sumista, punitivista e fundada 
nas bases do individualismo. 

Sua militância até os dias de 
hoje demonstra que a luta é 
contínua, não termina e deve 
ser trazida para a centralidade 
do agir de cada pessoa. O seu 
destaque na defesa do aboli-
cionismo penal pode ser esten-
dido ao abolicionismo de qual-
quer opressão. Por trás de sua 
imagem, paira símbolo de que 
a revolução deve ser sempre 
pensada em qualquer pensa-
mento, em qualquer ação, em 
qualquer gesto. A luta só ter-
mina no amanhã.

Por Marcos Vinícius Queiroz
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 Elizabeth Teixeira é son-
hadora, trabalhadora, mulher 
do campo. Concluiu apenas o 
primário, porque seu pai lhe 
disse que já havia aprendido 
demais e deveria sair da esco-
la. Em anos de ditadura militar 
no Brasil, a paraibana foi uma 
das maiores lideranças da luta 
pela reforma agrária no país. 
Fundou as Ligas Camponesas 
de Sapé (PB), com João Pedro 
Teixeira, mobilizando cam-
ponesas/es a se organizarem 
para reivindicar seus direi-
tos. Enfrentou o assassinato 
do marido e de dois filhos, a 
morte da filha, transformou-

se em “Marta Maria da Costa” 
nos anos de chumbo, foi per-
seguida, mas não parou! Virou 
lavadora de roupas, deu aulas 
às crianças do campo, con-
versou com mulheres e ho-
mens sobre pobreza e reforma 
agrária. Mobilizou, organizou, 
chamou à luta! Elizabeth é 
símbolo de resistência das tra-
balhadoras rurais do Brasil e 
nesses 88 anos tem nos ensi-
nado a romper com padrões, 
a desafiar latifúndio e patriar-
cado, a nos comprometer com 
uma sociedade livre e igual.

Por Érika Medeiros
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 Mulher que abandonou a 
comodidade de uma vida co-
mum e escolheu ser muito 
mais, uma soldada de um re-
gime controverso e questiona-
do, mas obstinada pela mudan-
ça do mundo apostou alto na 
transformação da sociedade. 
Ela acreditou que era sujeito 
da mudança , que sua arma era 
seu corpo, sua coragem e sua 
voz. Sem ingenuidades e fal-
sas ilusões com o capitalismo, 
ela sabia que não se supera 
um regime que agride, violen-
ta, exclui e oprime com armas 
pesadas sem tomar para si a 
tarefa de enfrentar de peito 

aberto suas contradições. Sua 
história foi um dos primeiros 
livros que li na vida ainda cri-
ança, e vendo aquela mulher 
que tinha fé numa sociedade 
nova, e que tinha capacidade 
de liderar muitos aprendi a ter 
coragem e acreditar em um 
mundo novo.

Ela foi entregue ao nazismo 
por Getúlio Vargas e morreu 
assassinada sem nunca ter de-
ixado de lutar!

Por Fábio Felix
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 Sabina Batista dos Santos 
inspira por sua inteligência, 
dedicação e consciência de seu 
papel no mundo. Sabe a que 
veio e motiva-nos a perceber 
que a vida só se realiza na luta 
das/os oprimidas/os. Faz par-
te da Associação de Familiares 
dos Presos do Distrito Federal, 
presidente da Associação dos 
Carroceiros do Curral Comu-
nitário de Samambaia, Pro-
motora Legal Popular. Com 
tudo isso e com sua compan-
hia agradável e incansável, fui 
várias vezes a Itapoã (DF) dis-

putar e concretizar sonhos de 
um lugar-mundo sem violência 
de gênero, de descobrimento 
e assunção de sonhos de in-
fância. Transformação e dedi-
cação frente aos carroceiros, 
por conquista de direitos. Vida 
corrida, vida assumida, amor a 
gente vivida que, de repente, 
se sente impotante e sujeita, 
consciente de que se se luta, 
há braços e conquistas.

Por Rafael de Acypreste
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 Essa mulher revolu-
cionou as artes, os cos-
tumes e a política das 
mais diferentes formas. 
Ainda aos quinze anos, 
participou da construção 
do movimento artístico 
antropofágico, defenden-
do que a cultura brasileira 
se renovasse deglutindo 
diversas referências. Co-
munista, com vinte e pou-
cos anos foi presa pelo 
polícia política de Vargas 

ao agitar uma greve de 
estivadores no porto de 
Santos. Ao longo de sua 
vida foi presa e torturada 
outras 22 vezes, sempre 
rebelando-se contra to-
das as formas de injustiça. 
Uma vida de amores, de-
sejos, sonhos e muita luta. 
Pagufoi, em sua própria 
definição: “Mulher de fer-
ro com zonas erógenas e 
aparelho digestivo”.

Por Gabriel Elias
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 Bartolina Sisa foi uma das 
mais importantes líderes do le-
vante Aymara contra a coloniza-
ção espanhola, no século XVIII. 
Em 1781, destacou-se como a 
máxima comandante política e 
militar, em pé de igualdade com 
seu esposo TupacKatari, do cer-
co de mais de 40 mil rebeldes à 
cidade de La Paz, que se man-
teve durante 184 dias. Traída, 
foi entregue aos espanhóis, 
que a torturaram e humilharam 
em público: Bartolina foi es-
pancada, violada sexualmente, 
teve sua língua cortada e foi 
presa a um cavalo e arrastada 
em sangue pelas ruas de La Paz. 
Após o seu enforcamento, no 
dia 5 de setembro de 1782, os 
colonizadores esquartejaram-
na e espalharam sua cabeça e 

partes do corpo pelos lugares 
onde havia liderado a rebelião. 
Em 1980, fundou-se a Con-
federação Nacional de Mul-
heres Campesinas Originárias 
de Bolívia Bartolina Sisa, a 
CNMCIOB-BS, conhecida como 
“lasBartolinas Sisas”. Em home-
nagem a Bartolina, 5 de setem-
bro foi escolhido, em 1983, 
como o dia internacional da 
mulher indígena. 
As mulheres indígenas não se 
calararam, não se resignaram, 
não abandonaram as armas que 
encontram e inventam para lu-
tar contra a colonização. 

JALLALLA KULLAKA BARTOLINA 
SISA!

Por João Telésforo
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dia 5 de setembro de 1782, os 
colonizadores esquartejaram-
na e espalharam sua cabeça e 

partes do corpo pelos lugares 
onde havia liderado a rebelião. 
Em 1980, fundou-se a Con-
federação Nacional de Mul-
heres Campesinas Originárias 
de Bolívia Bartolina Sisa, a 
CNMCIOB-BS, conhecida como 
“lasBartolinas Sisas”. Em home-
nagem a Bartolina, 5 de setem-
bro foi escolhido, em 1983, 
como o dia internacional da 
mulher indígena. 
As mulheres indígenas não se 
calararam, não se resignaram, 
não abandonaram as armas que 
encontram e inventam para lu-
tar contra a colonização. 
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 Yoko Ono tinha 12 anos quando escapou 
com sua mãe e irmãos de uma Tóquio que 
queimava sob as bombas incendiárias dos 
Estados Unidos. Ela tinha 12 anos quando 
teve que pedir comida nas ruas das peque-
nas vilas japonesas, igualmente destruí-
das pela guerra. Yoko Ono tinha 15 anos 
ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa 
época, colega de escola do futuro impera-
dor japonês, desistiu da música clássica. Ela 
queria ser compositora e compôr “não era 
uma atividade feminina”, de acordo com 
seus mestres. 

Yoko Ono tinha 23 anos quando começou 
a frequentar a Universidade de Sarah Law-
rence, nos Estados Unidos, e descobriu a 
arte. Frequentavam sua casa tipos como 
John Cage, Andy Warhol, George Maciunas 
e todo o grupo de artistas revolucionários 
dos anos 60. Yoko Ono tinha 30 anos quan-
do ela mesma começou uma revolução no 
mundo da arte, sendo uma das criadoras da 
performance, da instalação e da videoarte. 
Yoko Ono tinha 36 quando sua filha foi se-
questrada por seu primeiro marido, que 
não aceitava que a esposa tivesse casado de 

novo. Yoko Ono tinha 61 anos, quando con-
seguiu reestabelecer contato com a filha. 

Yoko Ono tinha 47 anos quando perdeu o 
amor da sua vida para um maluco com uma 
pistola. Juntos, eles tinham transformado 
a celebridade dele e o gênio dela em uma 
campanha internacional permanente con-
tra a guerra e a hipocrisia dos governos di-
tos democráticos. Juntos, eles viviam uma 
vida que misturava música, política e perfor-
mance: a vida deles era em si uma experiên-
cia artística permanente, que chocava con-
stantemente o mundo e a mídia, porque 
colocava em xeque todos os sensos comuns.

Yoko Ono tem, esse ano, 80 anos. Sua arte 
sempre foi e continua sendo politizada. Sua 
mensagem de pacifismo, internacionalismo, 
feminismo e do poder que cada um tem e 
deve buscar em si estende-se por várias 
décadas. E continuará a se estender. Yoko 
Ono, de fato, já não tem idade. 

Por Izadora Xavier
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 Formada em arquitetura 
pela Universidade de Roma, par-
ticipou ativamente da vida cul-
tural e política no período que vi-
veu em seu país natal, filiado-se 
ao Partido Comunista Italiano e  
participando da resistência con-
tra a invasão alemã na Itália. Em 
1946, casou-se com Pietro Maria 
Bardi e se fez brasileira, adotan-
do o pais pelo resto de sua vida. 
Aqui tornou-se uma importante 
arquiteta e intelectual, tendo in-
tensa participação na cena cul-
tural e introduzindo significativas 
inovações estéticas, adentrando 
em um universo que era então 
dominado pelo sexo masculino.  
Ajudou a fundar e projetou o 
Museu de Arte de São Paulo, sua 
mais conhecida obra e símbolo 
da cidade. Morou na Bahia onde 

influenciou movimentos de van-
guarda nascentes, como a Trop-
icália e o Cinema Novo, sendo  
precursora na valorização da arte 
e cultura popular no Brasil. Lutou 
para salvaguardar nossas mani-
festações culturais mais genuínas 
ao mesmo tempo que propunha 
uma ponte com as possibilidades 
do desenvolvimento industrial 
que o país vivia.

Lina nos fez ver a cultura popular 
com um olhar mais cuidadoso e 
menos preconceituoso. Ela não 
só rompeu com os limites imp-
ostos à arquitetura e à cultura, 
como também dilatou os espa-
ços de atuação das mulheres no 
campo cultural brasileiro.

Por Luiz Eduardo Sarmento
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Cora Coralina, pseudôni-
mo da “menina feia da 
ponte”, como ela se auto-
denominou no clássico 
poema “Minha cidade”,, 
nasceu na Cidade de Goiás 
- GO. Longe dos centros 
urbanos, doceira, versou 
sobre as vielas do interi-
or goiano. Conferiu-lhes 
vida e crítica. Fez da sua 
produção poética e con-
tista, além de expressão 
de amores e angústias, 
trincheira e vértice políti-
co contra o recrudescente 

conservadorismo no inte-
rior do país. Como mulher, 
as agudas expressões do 
conservadorismo incidi-
am sobre sua liberdade.  
Transgredir com papel e 
escrita era, portanto, seu 
caminho. “Aventureira e 
libertária”, como lhe con-
sideravam, deu vida tam-
bém a reflexões de litera-
tura e gênero, que a muniu 
para os percalços de uma 
sociedade machista.

Por Leandro Lobo
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