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MULHERES NO PALCO
DA HISTÓRIA

Apesar do reconhecimento dado, especialmente nas últimas décadas, ao papel e à luta das
mulheres na sociedade moderna, convivemos, ainda hoje, com uma grande lacuna na histo-
riografia oficial sobre a participação e contribuição das brasileiras na formação e no de-

senvolvimento do Brasil. 
Essa invisibilidade secular tem deixado um enorme vácuo na formação da juventude, perpe tuando

assim as corriqueiras distorções com que são tratadas as questões de gênero, raça e etnia na so-
ciedade. 

Resgatar, reunir e preservar os diversos registros e trajetórias femininas na construção do Brasil
será uma das missões do Memorial da Mulher Brasileira. A necessidade de se manter uma estrutura
mais permanente de sistematização, estudos e pesquisas voltadas à promoção da cidadania femi-
nina e à visibilidade da atuação das mulheres na história nacional, nos faz perceber a importância
de investir, conforme previsto no capítulo VIII do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres,
na criação e implantação de um espaço dedicado a conferir à mulher o seu real papel na construção
da história, da cultura, da economia, dos movimentos sociais e demais avanços de nosso país. 

Nesse 8 de março de 2010, quando comemoramos o Centenário do Dia Internacional da Mulher,
o Governo Federal assume, com justiça, o compromisso de instalar o Memorial da Mulher Brasileira
por entender que  a história do Brasil sem as personagens femininas é uma história pela metade. 

Não podemos deixar de agradecer aqui a todas as pessoas instituições, organizações da so-
ciedade civil e pesquisadores/as que não desistiram nunca de investir no resgate da trajetória das
brasileiras e na manutenção de acervos que urgem ser agrupados, sistematizados e disponibilizados
para o acesso universal da população. 

Nossos agradecimentos especiais a Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil, formuladores da
proposta do Memorial, ao Arquivo Nacional, a Caixa Econômica Federal e Unifem, parceiros de sem-
pre e primeira hora.

Nilcéa Freire                     
Ministra da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres/PR
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MEMORIAL DA 
MULHER BRASILEIRA

L evando-se em consideração a relevância da participação das mulheres nos incontáveis episó-
dios históricos e diferentes contextos sociais que marcaram, ao longo dos séculos, o desen-
volvimento do Brasil, faz-se premente agregar esforços para resgatar, reunir e preservar os

diversos registros das trajetórias femininas, seus feitos e fatos, na formação do país. Foram gestos
largos e miúdos, existências e atuações que, apesar da sua importância, ainda hoje demandam e me-
recem a atenção das diferentes instâncias do poder público no sentido de promover sua permanente
sistematização, atualização e divulgação à população brasileira e suas futuras gerações. 

O governo brasileiro, através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, decidiu abra-
çar esse desafio ao assumir o compromisso de instalar, na cidade do Rio de Janeiro, o Memorial da
Mulher Brasileira, um espaço museológico e documental. Iniciativa pioneira no Brasil e na América
Latina de extraordinário valor educativo e sociocultural. 
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Foi preciso ter força, raça, gana, sempre! 
“Então tornou-se o capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. (...)

Também andavam entre eles, quatro ou cinco moças nuas como eles, que não pareciam mal. “

26 de abril de 1500
Pero Vaz de Caminha 

Poucos são os registros da participação feminina no processo de colonização do Brasil e ainda
mais escassas são as referências sobre as filhas da terra e habitantes que aqui viviam, quando da
chegada oficial dos portugueses, em 1500. 

Nas primeiras décadas de ocupação, a Coroa lusitana não investiu na colonização, criou apenas
pequenas feitorias para funcionarem como depósitos de produtos nativos. Os relatos de cronistas e
viajantes, que lançaram alguma luz sobre esses tempos, estão permeados de concepções e clichês
etnocêntricos e patriarcais, que mais afastam do que aproximam do conhecimento da realidade vi-
vida pelas mulheres de então. Pouco se sabe sobre as identidades femininas do peculiar encontro so-
ciocultural das indígenas, europeias e africanas que deram origem a população do país nesse período
que se estendeu por três séculos, do XVI ao início do XIX. 

Há de se buscar novos olhares e aprofundar reflexões sobre o papel fundamental das mulheres na
história do país. Há de se saber mais sobre aquelas que foram consideradas, séculos depois da ocupa-
ção, as mães do povo brasileiro, as indígenas como Bartira, Paraguaçu e Arco-Verde. Há de se revelar
o protagonismo das mulheres que comandaram capitânias e há de se conhecer melhor os destinos das
chamadas órfãs da rainha, meninas que chegaram ao Brasil, em 1551, para dar início ao processo de
colonização portuguesa. Há de se reconhecer o heroísmo das mulheres negras e homenagear as afri-
canas que, em condições desumanas, foram obrigadas a atravessar o Atlântico para um cotidiano de
trabalho forçado, mas que contrariando o fado reverteram o fardo e perpetuaram valores. 

O Reino se mudou, o Império chegou, Maria veio
com as OUTRAS. 

Ainda que interditada, D. Maria I era a rainha de Portugal na época da vinda da família real para
o Brasil, em 1808. A história se refere a ela com as alcunhas “a piedosa” ou “a louca”. Governou de
fato por 15 anos, de 1777 até 1792, quando foi declarada emocionalmente incapaz. 

O advento da Revolução Francesa, que rapidamente difundiu ideias liberais, tornou-se o grande
marco do chamado período iluminista e inaugurou uma época de profundas alterações nos hábitos
e costumes. Pensamentos e corações de todo o mundo ocidental se transformaram e as relações hu-
manas começaram definitivamente a mudar – mulheres e homens semearam novas atitudes, tanto
no convívio privado quanto no público. 
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No século XIX, no Brasil, as mulheres de-
ram passos determinantes para a transfor-
mação de seus destinos. Os códigos sociais
relativos a elas se modificaram paulatina-
mente em uma sociedade marcada pelos, en-
tão vigentes, sistemas de escravidão e pa-
triarcalismo, tendo a cidade do Rio de Janeiro
se transformado no principal palco de disse-
minação da nova forma de atuação das mu-
lheres no país. Os capítulos mais representati-
vos durante o período oitocentista foram
redigidos sob a desigualdade de condições e
sob o contraste de valores entre as nativas, as cativas e as que no país chegavam. 

As possibilidades econômicas, as características étnicas e a nacionalidade nortearam as inova-
ções das normas de conduta estabelecidas para o feminino. Neste panorama, algumas centenas de
mulheres conquistaram espaços públicos e lugares até então proibidos a elas nas rotinas das cida-
des brasileiras. Surgiram pioneiras em praticamente todas as áreas e setores da sociedade. Além das
poucas coroadas que ocuparam o trono e viajantes que frequentaram a corte, ou, das trabalhado-
ras, que já há muito se distinguiam na produção rural e no comércio das ruas, se destacaram tam-
bém, em maior número, as educadoras, as parteiras e as artistas. 

A conquista das mulheres à educação de qualidade e o acesso ao ensino superior foi resultado
de um tortuoso e lento percurso. Ditos populares como “Mulher que sabe latim não tem marido nem
bom fim”, que ecoaram por décadas nas diferentes camadas sociais, exigiram diversas estratégias
e contínuos enfrentamentos até serem definitivamente silenciados. 

As vozes e as letras das brasileiras mantiveram-se por algum tempo confinadas às páginas dos
diários secretos. Os escritos jornalísticos ou literários produzidos por mulheres raramente eram pu-
blicados – a palavra era ofício e direito dos homens. No entanto, indignadas, algumas corajosas pre-
cursoras, como Nísia Floresta e Maria Firmina dos Reis, dispuseram seus talentos, suas inteligências
e criatividade para desafiar os preconceitos da época. Em ritmo crescente, a chamada imprensa fe-
minina se multiplicou e tratou dos mais variados assuntos, alcançando um diversificado público lei-
tor. Ao assumirem a direção e redação de periódicos, além dos temas corriqueiros como culinária,
etiqueta e moda, elas agregaram artigos polêmicos que ousavam defender a educação, a abolição
da escravatura, a queda da monarquia, o divórcio e o direito ao voto. 

As primeiras letras produzidas e vozes levantadas timidamente em meados do século XIX leva-
ram a uma insurreição feminina sem retorno. 

1
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Um novo tempo 
A Proclamação da República, a promulgação da Constituição de 1891 e a chegada do século XX

intensificaram nas mulheres brasileiras o legítimo desejo de se tornarem cidadãs por inteiro. Esti-
muladas pelas conquistas feministas em alguns cenários internacionais iniciaram, nas diferentes re-
giões do país, uma campanha aguerrida em prol do voto feminino. 

Nas primeiras décadas republicanas, lideranças como Leolinda Daltro e Bertha Lutz mobilizaram
centenas de pessoas em torno de encontros e seminários sobre os direitos das mulheres. Com a in-
tenção de sensibilizar a população e divulgar suas reivindicações, promoveram desde manifestações
artísticas até passeatas e panfletagem aérea. 

Com expressiva habilidade política e capacidade de articular alianças com os diversos setores da
sociedade, as sufragistas finalmente conseguiram, em 1927, que a lei eleitoral do Rio Grande do Norte
concedesse o direito de voto às potiguaras. Neste estado, ao ser eleita para governar a cidade de Lage,
Alzira Soriano se tornou, um ano depois, a primeira prefeita da América Latina. 

Respaldadas pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, instituição criada na década de
1920, no Rio de Janeiro, as primeiras militantes feministas do país conquistaram, em 24 de fevereiro
de 1932, o direito de votar e serem votadas. 

Passada a luta das sufragistas e a vitória nas urnas de algumas candidatas, a despeito dos re-
cuos provocados pela ditadura Vargas, somaram-se novas causas. Os desafios inerentes às desi-
gualdades de condições na sociedade, sobretudo no mercado de trabalho, levaram as mulheres a in-
tensificar outras e antigas reivindicações. A participação delas nas incontáveis greves operárias,
deflagradas desde o inicio do século XX, se configuraram em um dos mais eloquentes exemplos do
processo de transformação em curso naquele período. 
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Nos anos 60, a efervescência cultural e política, o surgimento da pílula anticoncep-
cional e a expansão do ingresso definitivo das mulheres nas universidades assinalaram
novas configurações na atuação das brasileiras. Nas décadas subsequentes surgiram ou-

tras organizações e identidades sociopolíticas do feminino, que se revelaram na defesa
da liberdade sexual e dos direitos civis das minorias, no engajamento contra a ditadura

militar e em prol da democracia, assim como contra a violência e o racismo. 
O século XX, não por acaso, foi considerado o século das mulheres. Ao longo de algu-

mas décadas, em poucas gerações, elas derrubaram diversos tabus e preconceitos. A elas
se deve, por exemplo, em grande parte, as profundas transformações de perspectivas no

complexo e delicado universo das relações sociais, tanto no âmbito afetivo, familiar
e doméstico, como na esfera profissional, pública e política. 

Descortinar o passado, 
revelar o presente
e projetar o futuro. 

Apesar da constatável ausência feminina na historiografia oficial do
país, pode-se afirmar que foram inúmeras as mulheres que contribuíram para
o desenvolvimento e a consolidação de muitos dos aspectos e valores refe-

renciais da atual sociedade brasileira. Nos diferentes períodos históricos, individual ou coletivamente,
direta ou indiretamente elas estiveram presentes e atuantes. Seja em 1500, 1808, 1822, 1888, 1889,
1937, 1988, 1964, ou, 2010, seja no trabalho doméstico ou braçal, na cultura, na educação, na saúde,
nos esportes, nas artes, no comércio, na religiosidade, nas ciências, na resistência, nos movimentos
sociais ou na política, são incontáveis os exemplos a se apresentar. São vidas, sentimentos e tra-
jetórias que entrelaçam memórias de lutas, quedas e conquistas em prol de uma existência me-
lhor, de fato e de direito. 

Que vozes não foram ouvidas? 
Que palavras não foram escritas? 

Quem foram as distantes presenças femininas cujas vida e história,
a cada novo tempo, significaram um abrir de janelas e um pavi-

mentar de caminhos? 

A história das mulheres brasileiras é uma história recente,
que se ressente de um passado mal contado, de silêncios se-
culares que ainda não foram completamente quebrados. 

3
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NO PALCO DA HISTÓRIA: ESSAS E MUITAS OUTRAS...

Iguaçu (séc. XVI)
Índia Tamoio 
Iguaçu viveu no século XVI e teve como companheiro um importante chefe indígena, Aimberê. Em certa
ocasião, foi capturada e levada como escrava para as terras de Piratininga, no planalto paulista. Li-
bertada pelos Tamoios, retornou ao Rio de Janeiro, onde se uniu aos franceses para enfrentar os co-
lonizadores portugueses na disputa pelas terras da baía da Guanabara. Em 1567, Iguaçu morreu lu-
tando na batalha decisiva em que os franceses e seus aliados indígenas foram derrotados e expulsos.

Bartira (séc. XVI)
Índia Tupiniquim, “mãe do povo brasileiro”.
Bartira, também referida por alguns historiadores pelo nome de Mbcy, era filha do cacique Tibiriçá,
o mais importante líder indígena da capitania de São Vicente. Uniu-se ao português João Ramalho,
foi batizada com o nome de Isabel Dias e teve muitos filhos e filhas. Esta união foi considerada, pe-
las autoridades da época, fundamental para viabilizar o processo de colonização. O povoamento do
planalto Piratininga foi feito a partir do assentamento luso-tupi comandando por João Ramalho, Bar-
tira e sua prole. Parte da historiografia dos anos de 1940 consagra três mulheres indígenas como
mães do povo brasileiro: Bartira, Catarina Paraguaçu e Maria do Espírito Santo Arco Verde.

Ana Pimentel (séc. XVI)
Donatária
Ana Pimentel foi casada com Martim Afonso de Sousa, donatário da capitania de São Vicente. Em 1534,
ela assumiu a administração da capitania e, entre outras importantes iniciativas, implantou o cultivo
de laranja, arroz e trigo, assim como promoveu a criação de gado. Por mais de uma década, Ana foi a
capitã-mor e sua atuação foi determinante para o desenvolvimento e construção de uma das mais prós-
peras regiões do Brasil colonial. 

Felipa de Souza (c.1556-?)
Condenada pela Inquisição por lesbianismo 
Em 1591, Felipa estava casada pela segunda vez e vivia em Salvador, quando foi denunciada por prá-
ticas nefandas e presa pelo Tribunal do Santo Ofício. Confessou suas relações amorosas com várias
mulheres e foi severamente punida pela Inquisição, recebendo a pena de açoite público. Não se sabe
onde cumpriu pena de degredo. Seu nome foi dado ao principal prêmio internacional de direitos hu-
manos dos homossexuais e lésbicas, o “Felipa de Souza Award”.

8
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Maria I (1734-1816)
Rainha
Ao nascer, em 1734, Dona Maria recebeu o título de Princesa do Brasil. Era herdeira do trono luso
e foi a primeira mulher a ser proclamada rainha em Portugal; as que governaram antes dela suce-
deram a seus maridos por curtos períodos regenciais. Ao tomar posse, libertou presos políticos e des-
tituiu o poderoso Marquês de Pombal, seu grande opositor. Durante seu reinado, apesar das suas con-
vicções conservadoras, promoveu avanços nas relações diplomáticas e comerciais, nas áreas do direito,
assistência social, urbanismo e, sobretudo, foi responsável pela criação de diversas instituições de edu-
cação e cultura. Durante os oito anos em que morou no Rio de Janeiro tornou-se figura folclórica na
cidade. Um de seus passatempos prediletos era passear com suas damas de companhia e, ao vê-las,
o povo comentava: “Maria vai com as outras!”- daí a origem
desse tão conhecido dito popular.

Leopoldina de Habsburgo-Lorena (1797-1826)
Primeira Imperatriz do Brasil
Nasceu, cresceu e se educou na poderosa corte austríaca,
onde, desde cedo, se interessou pelas ciências naturais, es-
tudando especialmente mineralogia e botânica. Como todas
as herdeiras e herdeiros reais da época, estava destinada a
um casamento dinástico que visava, sobretudo, benefícios
políticos e a preservação da monarquia. Com a confirma-
ção oficial do pacto entre os reinos de Portugal e Áustria,
Leopoldina chega ao Rio de Janeiro, em 1817, para se casar
com D. Pedro. Por duas vezes assumiu a regência do país e
sua participação na política foi determinante na defesa da
soberania do Brasil, especialmente nos episódios de 1822,
sendo considerada a defensora do Fico e a Paladina da In-
dependência. 

Esperança Garcia (séc. XVIII)
Escravizada
Esperança viveu no Piauí como escravizada. Trabalhava em uma das fazendas reais incorporadas
a Coroa após a expulsão dos Jesuítas. Ousou enviar uma carta ao governador da província, des-
crevendo seu sofrimento pela separação forçada e brutal de seu marido quando foi levada como
cozinheira à casa do capitão Antônio Vieira do Couto, administrador da propriedade, além de de-
nunciar os terríveis maus tratos que sofriam ela, seus filhos e os outros escravizados. 

9
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Teresa do Quariterê (séc. XVIII)
Líder quilombola
Alguns escritos falam sobre uma rainha, não se sabe se africana ou brasileira, de
nome Teresa, que teria sido a líder do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Diz-
se que após chefiar a fuga de um grupo de negros e índios, instalou-se próximo a
Cuiabá, não muito longe da fronteira com a atual Bolívia. Durante duas décadas,
Teresa implantou organização exemplar a Quariterê, tendo o quilombo sobrevivido
por duas décadas, até 1770. Contava com um parlamento, um conselheiro da rai-
nha e um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou furtadas nas
propriedades vizinhas. No mocambo, além do uso da forja, mantinham uma agri-
cultura de algodão e de alimentos muito desenvolvida, assim como possuíam tea-
res com os quais fabricavam tecidos.

Ana Lins (séc. XIX)
Senhora de engenho
Senhora de engenho, viveu em Alagoas. Em 1817, ao lado do marido, aderiu à
causa liberal tornando-se grande colaboradora do levante rebelde que ficou co-
nhecido como Revolução Pernambucana. Em 1824, o nordeste se revolta ainda
mais contra a monarquia portuguesa que vinha espoliando suas riquezas, de-
flagrando a denominada Confederação do Equador, movimento que nasce em
Pernambuco e se alastra pelo sertão alagoano. Em seu engenho, incendiado pe-

las tropas imperiais, Ana liderou a mais enérgica reação destes conflitos. 

Maria Felipa de Oliveira (séc. XIX) 
Heroína da Independência 
Maria Felipa vivia na Bahia, na ilha de Itaparica, onde era marisqueira. Na dé-
cada de 1820, por volta dos seus 20 anos de idade, liderou bravamente cerca
de 40 mulheres, conhecidas na época como “vedetas”, além de homens e índios
na queima de embarcações de guerra portuguesas que estavam aportadas na
Praia do Convento, prontas para atacar e dominar Salvador. Maria Felipa mor-
reu em 1873 e é considerada a heroína negra da independência.

Anita Garibaldi (1821-1849)
Heroína 
Anita nasceu em Laguna, província de Santa Catarina. Ao lado de seu com-
panheiro Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano, participou ativamente dos
movimentos republicanos no Rio Grande do Sul, conhecido co mo Farroupilha

10
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ou Guerra dos Farrapos. Em 1847, mudou-se com a família para a Itália, onde se envolveu na luta pela
unificação e emancipação do território italiano. Reconhecida, no Brasil e na Itália, como um exem plo de
dedicação e coragem, Anita recebeu diversas homenagens póstumas. Várias cidades brasileiras possuem
ruas, bustos e escolas com o nome daquela que ficou conhecida como a “Heroína dos Dois Mundos”. 

Bárbara Pereira de Alencar (1767-1837)
Revolucionária republicana
Bárbara era pernambucana, mas viveu na cidade do Crato, no Ceará, onde participou, juntamente com
dois de seus filhos e um irmão, dos levantes que viriam a deflagrar a conspiração republicana do nor-
deste, em 1817. Com a repressão ao movimento, foi presa, passando por afrontas e humilhações. Alguns
anos depois, em 1820, a coroa portuguesa concedeu anistia geral a todos os implicados na revolta. Dois
de seus filhos ganharam projeção política. Constam na descendência de Bárbara Pereira de Alencar as
escritoras Raquel de Queiroz e Heloneida Studart.

Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885)
Educadora, escritora e feminista
A educadora e intelectual Dionísia Gonçalves Pinto nasceu no Rio Grande do Norte e tornou-se uma das
mais marcantes personagens da História Brasileira no século XIX. Escreveu sobre a escravidão, o sofri-
mento dos ín dios e a qualidade do ensino. Mas, acima de tudo, escreveu sobre a mulher. Suas idéias con-
testatórias foram publicadas no jornal pernambucano Espelho das Brasileiras, em 1831. Ficou conhecida
pelo seu pseudô nimo Nísia Floresta. Seus textos afirmavam que as mulheres tinham tanto direito
quanto os homens a uma educação plena. Em 1832, lançou o primeiro de seus 14 livros – Direitos das
Mulheres e Injustiça dos Homens, tradução adaptada à realidade bra-
sileira do livro Vindicatios of the Rights of Woman, da inglesa Mary
Wollstonecraft. A defesa da emancipação feminina através da edu-
cação a levou a fundar, em 1838, um colégio para meninas com pro-
posta curricular avançada, tornando-se precursora dos ideais de
igualdade e autonomia da mulher brasileira.

Maria Firmina dos Reis (1825-1917)
Escritora e Educadora 
Escritora e educadora, Maria Firmina era negra e foi autora do pri-
meiro romance abolicionista redigido por uma mulher no Brasil. Pu-
blicou, em 1859, o romance Ursula, sob pseudônimo de “Uma Mara-
nhense”. Maria Firmina revelou-se pioneira tanto nas letras como na
história da educação brasileira, fundando, em 1880, em São Luiz do
Maranhão, uma escola mista e gratuita para crianças pobres. 
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Adelina – a charuteira - (séc. XIX)
Escravizada
Adelina era filha e cativa de um escravocrata. Recebeu a alcunha de a charuteira em função do seu
trabalho. Nutria uma tenaz e silenciosa revolta contra os exploradores, especialmente pelo pai, que
prometera alforriá-la, junto com a mãe, quando completasse 17 anos de idade. No entanto, ao che-
gar à época de cumprir a promessa, ele recuou de sua decisão. Enquanto vendia charutos nas ruas
de São Luís do Maranhão, Adelina conheceu os estudantes abolicionistas e se identificou com os ar-
dentes comícios em prol da liberdade. A partir daí passou a colaborar permanentemente com a causa
abolicionista distribuindo informações e auxiliando na fuga de escravizados. Sua privilegiada posi-
ção de vendedora ambulante lhe possibilitava manter contato, sem despertar suspeitas, com as mais
diferentes “fontes” da cidade.

Abigail Andrade (1864-?)
Artista plástica
Abigail nasceu no Rio de Janeiro, então capital do Império. Viveu em uma época em que as mulhe-
res eram estimuladas a procurar as artes apenas para passar o tempo. No entanto, Abigail não se
resignou a esse destino e lutou pelo reconhecimento de seu talento no cenário artístico nacional. As
mulheres, até a proclamação da República, eram proibidas de se matricular em escolas de desenho
e artes plásticas em razão do uso de modelo vivo nas disciplinas, herança da tradição francesa. Não
obstante, essa regra não as impedia de inscrever seus trabalhos nas exposições anuais. Assim sendo,

Abigail expôs seus trabalhos no Salão de Belas-Artes,
nos anos de 1884 e 1888, quando suas obras receberam
grandes elogios da crítica. 

Paula Baiana (séc. XIX – 1935) 
Fuzileira naval honorária
Quitandeira, Paula veio da Bahia para o Rio de Janeiro
em 1895. Com seu tabuleiro repleto de guloseimas ins-
talado na vizinhança do Corpo de Infantaria da Marinha,
logo conquistou a simpatia dos fuzileiros e foi convidada
a montar a cantina deste, na ilha das Cobras. Sua per-
manente presença no cotidiano da infantaria fez dela
uma figura cada vez mais conhecida e respeitada. Cha-
mada pelos soldados de fuzileira honorária, Paula foi ho-
menageada pelo Batalhão Naval, que cruzou os fuzis
cobertos de flores brancas e vermelhas sobre sua sepul-
tura, em 20 de abril de 1935, data de sua morte.
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Chiquinha Gonzaga (1847-1935)
Compositora, maestrina e abolicionista.
Chiquinha nasceu no Rio de Janeiro, onde se casou aos 16 anos de idade, em 1863. Cinco anos de-
pois, com três filhos, trocou definitivamente o marido pela música. Rejeitada pela família e pela so-
ciedade por sua rebeldia, recebeu acolhida no circulo musical carioca. Pianista e compositora, foi au-
tora de um imenso legado musical  – entre suas obras consta a primeira marcha carnavalesca Ô Abre
Alas, de 1899. Foi também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. No Passeio Público,
do Rio de Janeiro, há um busto em sua homenagem. Chiquinha musicou setenta e sete espetáculos
teatrais e compôs duas mil peças nos mais variados gêneros musicais: polcas, valsas, tangos, lundus,
maxixes, fados, quadrilhas, mazurcas, choros e sere-
natas. Participou ativamente da campanha abolicio-
nista, da campanha republicana e foi fundadora da
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. 

Auta de Souza (1876-1901)
Poetisa e política
Auta nasceu no Rio Grande do Norte, foi poetisa e es-
creveu para diversos periódicos no final do século
XIX, tais como o Oásis, A República, o jornal A Tri-
buna, as revistas Oito de Setembro e Rio Grande do
Norte. Auta, mulher negra, em 1900, conseguiu pu-
blicar o livro Horto, que contou com o prefácio de
Olavo Bilac. 

Maria Augusta Generoso Estrela (1860-1946)
Primeira médica brasileira.
Em 1876, aos 16 anos de idade, Maria Augusta via-
jou para os Estados Unidos a fim de cursar medicina,
época em que as portas das faculdades brasileiras
estavam fechadas para as mulheres. O fato ganhou grande repercussão na imprensa que acompa-
nhou, diariamente, seus passos durante sua estada na América do Norte. Maria Augusta recebeu
seu diploma de médica, em 1882, mas permaneceu em Nova York por mais um ano para se aper-
feiçoar, sob o patrocínio do imperador D. Pedro II. A repercussão de sua graduação e o seu su-
cesso profissional contribuíram determinantemente para a pressão da sociedade sobre o poder
público no sentido de alterar os critérios de ingresso das mulheres nas faculdades. Uma reforma do
ensino, aprovada no parlamento, em 1879, permitiu, finalmente, a matrícula de mulheres nas escolas
superiores.
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Francisca Senhorinha da Mota Diniz (séc. XIX)
Escritora, educadora e jornalista.
Francisca se iniciou no jornalismo colaborando com o semanário Estação, um jornal de modas, mas
sua mais importante contribuição para a imprensa feminina da época foi o semanário O Sexo Femi-
nino, que começou a editar em Campanha (MG), em 1873. Dois anos depois, no Rio de Janeiro, com
o mesmo nome, editou outra publicação contendo informações sobre literatura e amenidades, mas
que também tratava de temas polêmicos como a abolição da escravatura, o voto feminino e as ideias
propagadas pelo movimento feminista de outros países. Após a Proclamação da República, Fran-
cisca mudou o nome do jornal para O Quinze de Novembro do Sexo Feminino. O programa do jornal
propunha a emancipação da mulher por meio da educação física, moral e intelectual. 

Maria Rita Soares de Andrade (1904 – 1998)
Feminista e primeira juíza federal do Brasil
Maria Rita nasceu em Aracajú, Sergipe. Em 1926, aos vinte e dois anos de idade, se diplomou em Di-
reito pela Universidade Federal da Bahia, sendo a única mulher da turma e a terceira a se formar na-
quele estado. Como secretária e consultora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, se
destacou na luta pelos direitos da mulher. No início dos anos 30, fundou e dirigiu a revista Renova-
ção e como advogada ajudou presos políticos durante a ditadura Vargas. Foi pioneira ao integrar o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o estado da Guanabara. Em
1967, tornou-se a primeira juíza federal do país. 

Bertha Lutz (1894-1976)
Líder feminista e bióloga. 
Bertha nasceu em São Paulo e ainda adolescente foi estudar na Eu-
ropa, onde tomou contato com a campanha sufragista inglesa. Após
licenciar-se em Ciências pela Sorbonne, volta para o Brasil, onde
presta concurso e ingressa como bióloga no Museu Nacional, no Rio
de Janeiro, então capital federal. Pioneira das lutas feministas no país,
Bertha fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e li-
derou grande parte do movimento sufragista nas décadas de 1920
e 30. Estrategista e com bom trânsito no mundo político, ajudou a
conquistar vários espaços públicos para as mulheres de sua época.
Fez parte da elaboração do Código Eleitoral em 1931, integrou a co-
missão encarregada de elaborar o anteprojeto de Constituição e co-
memorou a vitória do voto para as brasileiras em 1932. Como su-
plente de deputada federal, assumiu o mandato, em 1936, onde
propôs a criação do Departamento Nacional da Mulher.
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Alzira Soriano (1897-1963)
Primeira prefeita da América Latina
Alzira era filha de um influente político de sua região natal, no Rio Grande do Norte. Em 1927, favo-
recida pelas feministas potiguares que acabavam de conquistar o direito de voto no seu estado e in-
centivada pelas lideranças da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, candidatou-se à
prefeitura de Lages (RN). A despeito da oposição cerrada e das inúmeras ofensas pessoais, pela sua
condição de mulher, sua candidatura foi um sucesso, repercutindo inclusive no exterior. Assim sendo,
em 1928, conquistou a vitória nas urnas e se tornou a primeira prefeita da América Latina.

Almerinda Farias Gama (1899-?)
Feminista e política 
Almerinda nasceu em Maceió,
Alagoas. Foi advogada, femi-
nista e líder sindical, sendo
uma das primeiras mulheres
negras a atuar na política bra-
sileira. Em 1929, mudou-se
para a cidade do Rio de Ja-
neiro onde trabalhava como
taquígrafa e fazia parte do
grupo de lideranças da Fede-
ração Brasileira Pelo Pro-
gresso Feminino (FBPF). Em
pouco tempo tornou-se presi-
dente do Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos do Distrito Federal e numa bem arquitetada es-
tratégia da FBPF foi indicada como delegada classista com direito ao voto de representação do
segmento na Assembléia Nacional Constituinte, tornando-se assim a primeira e única mulher a votar
na eleição constituinte de 20 de julho de 1933. 

Carlota Pereira de Queirós (1892-1982)
Primeira Deputada Federal da América Latina
Carlota foi médica e ganhou projeção ao organizar juntamente com a seção paulista da Cruz Ver-
melha um grupo de setecentas mulheres para prestar assistência aos feridos envolvidos na Revolu-
ção Constitucionalista de 1932. Com o prestígio conquistado foi indicada para concorrer a uma vaga
de deputada federal. Eleita, em 1933, tornou-se a primeira mulher com mandato na Câmara Fede-
ral. Como parlamentar constituinte, elaborou o primeiro projeto brasileiro sobre a criação do serviço
social no país.
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Antonieta de Barros (1901-1952)
Primeira deputada negra do Brasil
Antonieta nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Foi educadora e jornalista. Criou e dirigiu, na dé-
cada de 1920, o jornal A Semana, função que desempenhava paralelamente ao magistério. No iní-
cio dos anos 30 estabeleceu intercâmbio com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, com
vasta correspondência trocada entre ela e Bertha Lutz. Em 1932, com a conquista do voto feminino,
filiou-se ao Partido Liberal Catarinense, elegendo-se a primeira deputada negra do Brasil (1947-1951).
Foi também a primeira mulher a participar do Legislativo Catarinense. Usando o pseudônimo de Ma-
ria da Ilha, escreveu o livro Farrapos de idéias.

Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa (1908)
Humanista que atuou na defesa do povo judeu
Aracy nasceu no Paraná, filha de pai brasileiro e mãe alemã. Depois de um casamento mal sucedido
mudou-se para a Alemanha, onde trabalhou no Consulado Brasileiro em Hamburgo como encarre-
gada da seção de vistos. No final da década de 1930, conheceu aquele que viria ser seu segundo ma-
rido, o escritor João Guimarães Rosa, na época, cônsul adjunto. Usou o poder que seu cargo lhe
conferia e enfrentou as leis do governo Vargas, concedendo centenas de vistos aos judeus, salvando-
os da perseguição e da morte na Alemanha nazista. Conhecida pela comunidade judaica como “Anjo
de Hamburgo”, Aracy é a única mulher a ter seu nome escrito no Jardim dos Justos entre as Nações,
no Museu do Holocausto (Yad Vashem), em Israel. Esta honra é concedida pelo governo Israelense
às pessoas que colocaram suas vidas em perigo para ajudar o povo judeu. 

Laudelina de Campos Melo (1904-1991)
Líder sindical
Laudelina nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. Trabalhou como doméstica, tornando-se a primeira
grande líder sindical da sua categoria no país. A partir da década de 1930, foi uma das responsáveis
pela fundação de várias associações de classe nas cidades de Santos, São Paulo e Campinas. Diante
das discriminações das mulheres no mercado de trabalho e indignada com os anúncios preconceituo-
sos publicados à época, integrou-se ao movimento negro, no qual participou da promoção de inúme-
ras atividades sociais e culturais, especialmente em defesa dos direitos trabalhistas. Em 1988, a
Associação de Trabalhadoras Domésticas de Campinas, sob sua direção, foi transformada em Sindicato.

Tia Ciata (1854-1924)
Líder comunitária e incentivadora do samba. 
Tia Ciata nasceu na Bahia e ainda menina foi iniciada no Candomblé. Mudou-se para o Rio de Janeiro,
onde passou a freqüentar o terreiro de João Alabá, situado na região central da cidade. Conquistou
imenso respeito e admiração nas comunidades religiosas de matriz africana. Festeira e quituteira de
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mão cheia, gostava de comemorar em sua casa as datas dos orixás. Após as cerimônias, as reuniões
se transformavam em pagodes, que se arrastavam por dias. Sua residência, na Praça Onze, se trans-
formou no tradicional ponto de encontro de personagens do samba carioca, como Donga, Sinhô,
João da Baiana e Mauro de Almeida, que fizeram do local um espaço de afirmação da cultura negra.
Foi na casa de tia Ciata que surgiu aquele que se consagraria como o primeiro samba gravado em
disco, Pelo telefone, cantado como partido alto.

Aida dos Santos (1937)
Atleta olímpica
Aida nasceu em Niterói. Mulher negra, esportista, foi recordista sul-americana de salto em altura, em
1959. Por sua destacada atuação no atletismo foi a única mulher a representar o Brasil nas Olim-
píadas de 1964, no Japão, onde, apesar da falta total de assistência por parte da delegação brasi-
leira, alcançou o 4º lugar no salto em altura.

Mãe Menininha do Gantois
(1894-1986)
Ialorixá 
Maria Escolástica da Conceição Nazaré é
uma das mais representativas e venera-
das Ialorixás do Brasil. Inspirou poetas,
recebeu inúmeras homenagens e conju-
gou magistralmente firmeza, sabedoria e
doçura no exercício de seu sacerdócio. Es-
teve à frente do terreiro do Gantois du-
rante 64 anos. 

Mãe Senhora (1900-1967)
Ialorixá 
Maria Bibiana do Espírito Santo, Ialorixá,
dirigiu o Ilê Axê Opô Afonjá durante 25
anos, de 1942 a 1967. Reconhecidamente
foi uma das grandes autoridades dos cul-
tos afrobrasileiros de sua época. Dedicou
sua vida ao sacerdócio, recebendo vários
títulos honoríficos, entre esses, o de Iyá
Nassô, concedido em 1952, pelo Rei de
Oió.
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Carolina Maria de Jesus (1914-1977)
Escritora
Carolina nasceu em Minas Gerais e teve poucas oportuni-
dades de frequentar escolas, uma vez que ajudava a mãe na
lavoura. Na adolescência mudou-se com a família para São
Paulo, onde trabalhou como doméstica. Sempre teve o há-
bito de fazer anotações sobre seu cotidiano e as experiên-
cias vividas. Publicou seu primeiro livro, Quarto de Despejo,
em 1960, obra que alcançou recordes de venda, traduzida
para treze idiomas e lançada em mais de 40 países.

Dorina Nowill (1919)
Liderança na defesa dos deficientes visuais 
Dorina nasceu em São Paulo e ficou cega aos 17 anos de
idade. Nesta época, os portadores de deficiência visual en-
contravam muitos limites para a leitura, uma vez que eram

escassas as publicações em braile. Lutando contra essa realidade, em 1946, ela e um grupo de ami-
gas, criaram a Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Em 1991, esta organização recebeu seu nome
pelo reconhecimento de seu trabalho. A educação sempre foi uma de suas bandeiras, enfrentou ba-
talhas ferrenhas até que o Governo Federal regulamentasse por lei a responsabilidade do ensino para
cegos. Dorina representou o Brasil internacionalmente ao participar de organizações mundiais vol-
tadas aos direitos dos deficientes visuais e, em 1979, foi eleita Presidente do Conselho Mundial dos
Cegos. 

Helenira Resende de Sousa Nazareth (1944-1972)
Vítima da ditadura militar
Helenira nasceu em Cerqueira César, São Paulo. Era aluna da Faculdade de Letras da USP, quando
começou a participar do movimento estudantil. Em 1968 foi presa pela primeira vez ao conclamar
os colegas a participarem de uma passeata. Seria presa novamente por ocasião do 30º Congresso
da UNE, em Ibiúna, com outros 800 estudantes. De presídio em presídio, finalmente, conseguiu ha-
beas corpus um dia antes do AI-5 e passou a viver na clandestinidade. Lutou arduamente contra o
regime ditatorial vigente no país. Foi assassinada pelos militares durante um confronto na guerrilha
do Araguaia, no sul do estado do Pará, onde o PC do B preparava um levante armado contra a di-
tadura. Embora haja evidências e depoimentos sobre sua morte, ainda hoje é considerada desapa-
recida política. 
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Ao longo dos tempos a humanidade tem produzido e armazenado um grande número de registros
sobre a trajetória da civilização, marcos, conquistas e descobertas, possibilitando o seu conhecimento,
releituras e interpretações. Esse acúmulo de informações, no geral, tem permitido que cada pes-

soa ou segmento social construa sua identidade e defina sua atuação na sociedade. 
A produção de conhecimento fez com que os seres humanos desenvolvessem diversas maneiras de guar-

dar e registrar as suas experiências e informações acumuladas. Para que os registros da História sejam con-
siderados legados da civilização, necessitam cumprir com o seu propósito social e informativo. Para tanto,
necessitam que sejam pre servados, organizados e acessíveis, já que a memória é considerada um bem co-
letivo. Nesse sentido, um museu passa a ser considerado um referencial representativo não só da cultura
de uma nação, mas das diversas culturas, um espaço desen cadeador de questionamentos e reflexões so-
bre as identidades através da comparação. Um local privilegiado de interseção das diversas áreas do sa-
ber que, ao mesmo tempo, produz conhecimento através da pesquisa, da preservação e da comunicação. 

As questões relativas à democratização do conhecimento e ao papel social do Memorial da Mulher Bra-
sileira estarão intimamente ligadas à postura da sociedade diante do mundo e ao reconhecimento da His-
tória como possibilidade e não como determinação. Em sua perspectiva mais pragmática, esse Memorial
objetiva tornar acessíveis grandes quantidades de informação à população. De modo geral, apoiar a gera-
ção de novas fontes e dar vida aos dados levantados, tornando-os utilizáveis e úteis, transformando-os em
consciência essencial ao desenvolvimento pessoal e comunitário. Do ponto de vista ideológico entende-se
que o papel social do Memorial não deve se limitar apenas à gestão do conhecimento e à conservação de
objetos e documentos, mas deverá permitir, através de suas obras e exposições, uma dinâmica social de
grupos que trabalhem com suas identidades, filiação e legitimidade, utilizando a memória e o passado como
motores de reflexão, como construtores de valores individuais e coletivos no conjunto das sociedades. De-
verá também desvelar as redes de significados que dão sentido aos vestígios culturais e informar sobre os
modos de vida das mulheres do passado e do presente, num processo permanente de construção e trans-
formação dos registros históricoculturais, resgatando suas correlações e valores. 

Os museus durante muito tempo foram conside rados lugares de coisas antigas. No entanto, no mundo
moderno, os museus passaram a ser vistos como instituições que colecionam, salvam e preservam
aquilo que foi lança do à crítica e à reflexão da contemporaneidade. Neste sentido, um es pa ço onde
o passado se constrói à luz do discurso do presente. Com a evolução das múltiplas possibilida-
des geradas pelos meios de comunicação, as populações se vêm frente a frente a uma nova pro-
posta museológica que dispõe de recursos tecnológicos que possibilitam a ampliação da sua
forma de atuação, assim como a disseminação e troca de informações com os mais diversos
setores da sociedade. Essas novas tecnologias informacionais e interativas, que já se fazem
presentes no dia-a-dia, dão novo significado ao espaço museológico, transformando-o não
só num local de armazenamento e culto de obras, mas também num centro de debates e

IMPLANTAÇãO DO MEMorial
da mulher brasileira
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educação, sobretudo, através das concepções de Bibliotecas do Futuro, Comunidades de Prática, Fóruns
Virtuais e Ambientes de Aprendizagem e Colaboração. 

Levando em consideração a importância do res gate e da preservação da nossa história, assim como
da criação de locais de permanente construção e reflexão de valores individuais e coletivos, e a ausência
no Brasil de um espaço público aberto a visitações, dedicado à pesquisa, à memória insti tucional e à cul-
tura na área das mulheres, é que surge essa proposta. A implantação do Memorial da Mulher Brasileira
permitirá a ampla divulgação das inúmeras histórias de mulheres que contribuíram e contribuem para o
desenvolvimento do país. Está sendo pensado como um centro de amplificação das vozes femininas que
através de suas trajetórias promoveram mudanças sociais e culturais determinantes, transformando sen-
sivelmente o diálogo na sociedade brasileira.

O Memorial da Mulher Brasileira se propõe a tra zer à tona a história e o passado das mulheres, eli-
minando uma lacuna existente na educação formal e conduzindo a comunidade à reflexão e à crítica, uti-
lizando-se de mo dernos meios de comunicação associados às novas tecnologias da informação e intera-
tividade. No local, além de documentos, teses e livros, haverá peças, mobiliários, obras de arte, artefatos,
imagens e sons que estejam diretamente ligados à influência feminina e a nomes referenciais de mulhe-
res que fizeram a história do país. A ideia é tornar o Me morial um espaço interativo, visando sobretudo
despertar o interesse de públicos dos diferentes segmentos sociais e das mais váriadas faixas etárias. 

O interesse e o cuidado com a memória enraízam-se ainda na preocupação de se ter disponível no país,
com acesso universal e de forma criteriosamente organizada, as informações para o fomento de pesqui-
sas acadêmicocientíficas, não só no âmbito das temáticas relativas às Mulheres, mas também das diver-
sas áreas do conhecimento, dos diferentes níveis educacionais.

Cabe ressaltar que esta é uma iniciativa única e pioneira que certamente se configurará como uma
das ações mais democráticas deste governo – conduzida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres em parceria com o Arquivo Nacional e outras instituições, uma vez que estará contribuindo para
dar visibilidade ao papel das mulheres, assim como fornecendo informações e respostas para o enfren-
tamento das inúmeras e corriqueiras distorções com que são tratadas, muitas vezes, as questões históri-
cas e de gênero na nossa sociedade. 

OBJETIVOS 
O Memorial da Mulher Brasileira tem como objetivo constituir-se em um espaço museológico e do-

cumental de âmbito nacional, que além de extraordinário valor educativo e sociocultural, consolidará de
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forma permanente o esforço de se fazer justiça e dar visibilidade à participação das mulheres na constru-
ção e desenvolvimento do país. 

Terá como objetivos específicos:
• resgatar, reunir e preservar acervos documentais e museológicos sobre a trajetória das brasileiras, ga-

rantindo o seu tratamento, a sua organização, conservação e divulgação.
• promover estudos e pesquisas voltados à reconstrução da memória histórica, política, social e cultural

das mulheres brasileiras.
• produzir programas que visem a documentação escrita, oral e audiovisual, assim como ban co de dados,

biblioteca virtual, publicações, acervos de referências e outros instrumentos que possam contribuir para
o conhecimento sobre a realidade das mulheres brasileiras.

• realizar projetos socioeducativos, seminários, cursos, exposições e outros eventos constituindo-se num
um espaço de reflexão e produção de conhecimento sobre a cidadania feminina. 

• democratizar o conhecimento produzido através dos diversos projetos, expondo, classificando, documentando,
conservando, divulgando e promovendo o acesso universal de toda e quaisquer informações.

• atuar permanentemente na divulgação do conhecimento produzido e do acervo constituído à comuni-
dade científica, ao público escolar e à população em geral. 

• estabelecer intercâmbios e parcerias com entidades afins nos âmbitos local, nacional e internacional.

Acervos
Para a implantação do Memorial serão adotadas as mais modernas concepções técnicas na área da

documentação e disponibilização de objetos e mobiliário, além do levantamento biográfico, bibliográfico,
iconográfico e audiovisual em acervos particulares e públicos sobre os diferentes temas de interesse da
instituição. 

Em vinte e cinco anos de atividades, desde que foi criado o mecanismo de políticas para mulheres na
estrutura federal, o CNDM – Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, e, a partir de 2003, também, a
Secretaria de Políticas para Mulheres, vêm produzindo e mantendo um importante arquivo documental e
audiovisual que será disponibilizado ao Memorial. 

Pretende-se reunir diferentes acervos existentes no país de organizações e instituições que promovem
pesquisas históricas sobre a participação das mulheres no desenvolvimento do Brasil. É do conhecimento
geral que existe hoje no país uma vasta rede de colaboradores e interessados na História da Mulher Bra-
sileira, essa agenda é composta por familiares, estudiosos e pesquisadores, informalmente constituída. 

Propõe-se, desde o inicio, o lançamento de uma campanha nacional que promova o acesso a novas fon-
tes e acervos, assim como a ampliação e o aprofundamento de informações já previamente levantadas. No
começo será também fundamental a realização de viagens pelas diferentes regiões do país com o objetivo
de formar uma coleção especifica de objetos, indumentárias e mobiliários. Sobretudo adquirir peças que
retratem as diversas épocas de produção nas várias expressões de culturas e artes populares do Brasil.

O minucioso trabalho de reunir o maior número de registros e documentos sobre fatos e personagens
marcantes, assim como o programa de história oral, dará subsídios à produção de pesquisas e publicações,
à organização de exposições e outras iniciativas que possibilitem divulgar a trajetória das mulheres brasi-
leiras e disponibilizar informações relevantes para a sociedade em geral. 
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Estrutura Organizacional 
A estrutura organizacional deverá contemplar os objetivos primordiais do Memorial da Mulher Bra-

sileira. Para tanto terá inicialmente os seguintes núcleos de atividades:
• Documentação e Conservação; 
• Ação Cultural, Educativa e Comunicacional; 
• Estudos, Pesquisa e Difusão Cultural e
• Coordenação Administrativa e Técnica-científica.

Documentação e Conservação.
Este setor será responsável pela custódia e tratamento documental do acervo arquivístico, biblio-

gráfico, hemerográfico e museológico, incluindo documentos textuais, iconográficos, sonoros e audiovi-
suais. Suas principais funções serão a de ampliar o acervo existente, adquirindo – por doação, compra
ou permuta – fundos, coleções, documentos avulsos e publicações pertinentes ao perfil do Memorial; clas-
sificar, conservar e restaurar os acervos bem como elaborar catálogos com o objetivo de disseminar a
informação; executar rotinas operacionais de manutenção dos bancos de dados da área de acervo; pres-
tar assessoria técnica, em sua área de especialização, a pesquisadores/as, organismos e instituições que
a solicitarem.

Ação Cultural, Educativa e Comunicacional.
Este setor visa promover a participação, reflexão crítica e contribuir para a transformação da rea-

lidade social permitindo às pessoas apreenderem, em um sentido amplo, o bem cultural, com vistas ao
desenvolvimento de uma consciência crítica e abrangente da realidade que os cercam e como um refe -
rencial para o exercício da cidadania. Tem por atribuição o desenvolvimento de projetos educativos, cul-
turais e artísticos destinados a diferentes públicos; programar cursos, oficinas, palestras, debates, semi -
nários e encontros, sugerir publicações, projetos e programas de divulgação e memória relaciona dos aos
objetivos do Memorial, bem como coordenar o serviço de atendimento especial às exposições.

Estudos, Pesquisa e Difusão Cultural.
Para atingir sua função pedagógica, o Memorial investirá na produção de estudos e pesquisas, com

questionamento crítico e criativo, sem, contudo, deixar de interagir com outras áreas do conhecimen to.
A pesquisa, como princípio científico e educativo, é o caminho para que esse espaço possa contribuir,
efetivamente, para desvendar e reconhecer a contribuição das mulheres para o desenvolvimento do país.
Este setor será responsável pelas pesquisas instrumentais, pela elaboração de referências, pela difusão
de informações, pelo intercâmbio com instituições afins e educacionais e pelo atendi mento aos pesqui-
sadores/as e estudantes, através do estabelecimento de parcerias para a realização de projetos integrados
e a manutenção de uma linha editorial que veicule os trabalhos acadêmicos: teses, artigos, livros, man-
tendo uma comunicação per manente com a sociedade com o intuito de incen tivar a criatividade e a aber-
tura de novos caminhos de conhecimentos sobre a trajetória das mulheres.
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Coordenação Administrativa e Técnica-científica.
Como núcleo responsável pela coordenação geral do Memorial, tanto na área técnico-científica quanto

administrativa, este setor deverá promover o fortalecimento da instituição, contribuindo para a afirma-
ção de sua identidade e aumentando sua importância como espaço singular de ampliação da cidadania
das mulheres.

No exercício de suas competências a administração do Memorial deverá contribuir para a capaci-
tação e autonomia da instituição nos aspectos técnico-operacionais e financeiros, resguardando sua ca-
racterística de patrimônio público; definir as agendas, as linhas de atuação, os programas, as atividades
e a divulgação do seu patrimônio material, assim como cooperar para a formulação de uma política de
pesquisa, editoração e de ação educativa, orientadas, permanentemente, pelos critérios de qualidade e
do compromisso social. 

Este núcleo terá ainda a responsabilidade de promover o intercâmbio com outras instituições e pro-
gramas similares no país e no exterior, particularmente os ligados à memória da mulher brasileira. Fo-
mentar a realização e divulgação de eventos culturais, tais como exposições, lançamentos de publica-
ções, peças teatrais, espetáculos musicais, entre outras manifestações artísticas e ações educativas. 

Infraestrutura
A infraestrutura do Memorial da Mulher Brasileira, assim como seu mobiliário e equipamentos es-

tarão relacionados aos seus objetivos e funções. 
A construção que abrigará o Memorial deverá ser em uma área central, de fácil acesso e ter, no mí-

nimo, 1.200m2, para que possa alojar com propriedade os seus diversos ambientes, como hall de acesso;
sala de documentação; reserva técnica; exposição permanente; instalações, mostras itinerantes; biblio-
teca; videoteca; auditórios; sala de aula; sala de vídeo; administração; área de circulação; segurança; ba-
nheiros; loja, livraria e café.

Gestão
Pensa-se na formação de um conselho gestor com representantes de diferentes setores da sociedade. 
O atual modelo administrativo de OS – Organização Social, posto em prática por diversas institui-

ções da área da cultura no país, será o mais adequado para a gestão do Memorial da Mulher Brasileira. 
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CRÉDITOS DAS FOTOGRAFIAS 

1 – Fábrica de Charutos, Recôncavo baiano. Fotografia de autoria não identificada, s.d. Acervo Fundação Pedro
Calmon, Arquivo Público da Bahia.
2 – Integrantes da Federação Pelo Progresso Feminino em excursão ao Recreio dos Bandeirantes (RJ), 1930.
Acervo Arquivo Nacional.
3- Negra. Fotografia de Cristiano Jr. Rio de Janeiro, RJ, 1864-66. Acervo IPHAN, Ministério da Cultura.
4 – Imagem extraída da capa do Jornal A Mulher, publicado, em 1881, pelas brasileiras Maria Augusta Generoso
Estrela e Josefa Agueda F. Mercedes de Oliveira, no período em que estudavam medicina em Nova York. O perió-
dico se anunciava como “consagrado aos interesses a aos direitos das brasileiras” e era distribuído para as redações
dos principais jornais do Brasil. Acervo Mulher 500 anos atrás dos Panos/Redeh.
5 – Índia da nação Uapixana, no alto do Rio Branco, Roraima. Foto Dr. B. Rondon, 1953. Acervo Mulher 500 anos
atrás dos Panos/Redeh.
6 - Leopoldina de Habsburgo-Lorena, primeira Imperatriz do Brasil. Acervo Mulher 500 anos atrás dos Panos/Redeh.
7 – Estátua em homengem a lider quilombola Teresa de Benguela. Quilombo do Quariterê, Vila Bela da Santíssima
Trindade, MT. Fotografia de Mario Vilela. Acervo particular de Mario Vilela.
8 – Reprodução da capa do livro Úrsula, escrito pela maranhense Maria Firmina dos Reis, em 1859. Acervo Mulher
500 anos atrás dos Panos/Redeh.
9 – Paula Baiana. Óleo sobre tela, autoria não identificada, Rio de Janeiro, cerca de 1920. Acervo Museu da mari-
nha do Brasil.
10 – Auta de Souza, poetisa do Rio Grande do Norte, século XIX. Acervo Mulher 500 anos atrás dos Panos/Redeh.
11 – Bertha Lutz, bióloga e líder feminista. Rio de Janeiro, século XX. Acervo Arquivo Nacional.
12 – Almerinda Farias Gama, primeira e única mulher representante classista a votar na Assembléia Constituinte
de 1933. Acervo CPDOC, Fundação Getúlio Vargas.
13 – Mãe Senhora. Maria Bibiana do Espírito Santo, Ialorixá. Fotografia de autoria não identificada. Acervo Ar-
quivo Mestre Didi – SECNEB.
14 – Carolina Maria de Jesus, escritora. Acervo Correio da Manhã, Arquivo Nacional.
15 – Francisca Luzia da Silva. Nascida no período da escravidão em Macapá, onde se tornou a parteira mais reve-
renciada do estado, sendo carinhosamente chamada de Mãe Luzia. Acervo Governo do Estado do Amapá.
16 – Carmen Silva, jornalista e escritora. Na foto ela está vestida de estátua da liberdade durante passeata das mu-
lheres, no Rio de Janeiro, na década de 1980. Foto Eunice Gutman. Acerco particular Eunice Gutman.
17 – Anésia Pinheiro Machado, pioneira da aviação e primeira brasileira a realizar um vôo transcontinental. Acervo
Correio da Manhã, Arquivo Nacional.

REDEH
Rede de Desenvolvimento Humano
Rua Álvaro Alvim 21 – 16º. Andar
CEP. 20031-010 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 2262-1704
redeh@redeh.org.br
www.mulher500.org.br

Secretaria Especial de Política para Mulheres 
Presidência da República
Via N1 Leste, s/n, Pavilhão das Metas, Praça dos Três
Poderes – Zona Cívica Administrativa
CEP. 70150-908 – Brasília – DF
Fones (61) 3411-4246 ou 3411-4330
spmulheres@spmulheres.gov.br
www.presidencia.gov.br/spmulheres

* Todos os esforços foram feitos para localizar e contatar os(as) detentores(as) dos direitos das imagens aqui reproduzi-
das. Os autores terão prazer em providenciar eventuais correções ou qualquer outra falha que possa ter ocorrido.
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