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Olá, leitora! 

Segundo um levantamento de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apesar de o número de mulheres no mercado de trabalho ter subido para 54,5%, elas rece-
bem cerca de 22% menos que os homens, ocupando, na maioria dos casos, o mesmo cargo 
na empresa ou organização.  

Uma das causas desse cenário é o preconceito existente contra as mulheres, que constante-
mente sofrem abusos e são estereotipadas por convenções criadas pela estrutura patriarcal. 
Estrutura essa que moldou a sociedade ao longo das décadas e continua exercendo influên-
cia até hoje. Não só no Brasil, mas em todo mundo, as mulheres sempre tiveram que lidar 
com essa realidade. 

Embora os números e o contexto social sejam desfavoráveis, eles não significam que as 
mulheres não consigam ter o devido sucesso na carreira e, consequentemente, na vida. 
Muitas delas se sobressaíram tanto que impactaram o estilo de vida da sociedade e modifi-
caram, para sempre, suas dinâmicas.  

Você sabe quem foi responsável pela invenção do GPS? Quem descobriu a cura para a 
Malária? Ou quem possibilitou a ida do homem para a Lua? Todas essas perguntas possuem 
a mesma resposta: uma mulher! 

Pensando nesse contexto, nós, do Canal do Ensino, que sempre buscamos levar conheci-
mento, cultura e, principalmente, inspiração para o maior número possível de pessoas, pro-
duzimos um e-book com histórias de mulheres que conseguiram mudar a realidade delas. 

O material vai contar a trajetória de 10 mulheres que mudaram suas realidades e impacta-
ram o mundo ao seu redor, marcando seus nomes na história. Cada biografia está relaciona-
da a uma área do conhecimento que compõe a vida social, como ciência, esporte, arte e 
literatura, a fim de mostrar uma variedade de realidades e campos de atuação.  

Nosso objetivo é mostrar que toda mulher pode transformar a realidade e seguir os próprios 
sonhos, ainda que o preconceito e as questões de gênero, raça ou etnia interfiram nesse 
processo. Como você vai ver ao longo deste e-book, todas as mulheres que selecionamos 
alcançaram o sucesso e a realização pessoal por meio dos estudos, do inconformismo, da 
dedicação, da força de vontade e da consciência de que o trabalho duro e a insistência são 
caminhos importantes para atingir os objetivos de vida. 

Boa leitura! 
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A catadora
de poesia

Mulher, negra, solteira, mãe de três crianças, 
empregada doméstica, catadora de papel e mo-
radora da Favela do Canindé, às margens do Rio 
Tietê, em São Paulo, nos anos 1950. Esse é o 
perfil estampado nos jornais, muitas vezes para 
apresentar trágicas personagens de uma realida-
de desigual e cruel. Não foi o caso de Carolina 
Maria de Jesus, uma intensa amante da literatura 
que, com olhar poético e mãos firmes, mudou o 
próprio destino.    

Considerada hoje uma das mais relevantes escritoras do Brasil, com obra traduzida para 
cerca de 14 idiomas, Carolina ficou conhecida ao escrever sobre seu difícil cotidiano em 
cadernos descartados que encontrava ao vasculhar lixo para coletar papelão e outros mate-
riais recicláveis — trabalho que realizava como principal fonte de renda.  

A autora nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914, apenas 
26 anos após a abolição da escravatura no Brasil. Neta de escravizados e filha de uma lava-
deira analfabeta, ela teve os dois primeiros anos do ensino básico custeados por uma das 
clientes da mãe, a Sra. Maria Leite Monteiro de Barros. Essa foi toda a educação formal de 
Carolina, que desde muito cedo trabalhou como faxineira, auxiliar de cozinha, lavradora e 
empregada doméstica. 

Carolina, que antes já havia se mudado para o interior de São Paulo, decidiu morar na capital 
paulista em 1937, após a morte da mãe. Nos anos seguintes, trabalhou como empregada 
doméstica, engravidou três vezes e foi morar na Favela do Canindé. Foi nesse lugar que 
iniciou seus relatos, quase diários, sobre a fome, o amor pela literatura e a esperança que 
mantinha ao usar a imaginação como escape da miséria. Vendo-se obrigada a trabalhar 
como catadora de papel, muitas vezes não podendo assegurar o básico, soube também 
colecionar palavras e coletar, no trágico, a poesia.  

Foi ameaçando os vizinhos, dizendo que mencionaria as faltas que cometiam no livro que 
um dia ela publicaria, que Carolina chamou a atenção do jornalista Audálio Dantas, então 
repórter da Folha da Manhã. Ele teve acesso aos escritos dela em 1958 e, vendo potencial 
no material encontrado, o puro e angustiante retrato da fome, editou e ajudou a publicar 
Quarto de despejo (1960), nome que Carolina atribuía à favela. O livro foi um sucesso de 
vendas, impresso em mais de 40 países, ultrapassando obras de nomes como Jorge Amado 
e Jean-Paul Sartre. Com isso, a escritora pôde sair da favela e seu barraco de madeira, para 
construir sua tão sonhada e descrita casa de alvenaria.  
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Apesar de ser uma artista completa, expressando-se não só em textos testemunhais, mas 
também em romances, contos, poesias e canções, Carolina Maria de Jesus não obteve o 
mesmo sucesso em outras publicações, principalmente as que direcionavam críticas ao pro-
cesso de validação dela como escritora, sendo, por isso, incentivada a interromper suas pro-
duções muitas vezes. A autora, contudo, nunca desistiu, publicou livros com o próprio 
dinheiro e, desde sua morte, em 1977, muito material inédito vem sendo divulgado.  

Ela recebeu inúmeras homenagens e honrarias, em universidades nacionais e estrangeiras, 
e é muito estudada em instituições dos Estados Unidos. Ficou por muitos anos esquecida, 
mas abriu passagem para diversas artistas negras de origem semelhante, como a escritora 
Conceição Evaristo. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher forte, que sabia o direito que 
tinha de permanecer faminta e desejosa mesmo em mesa cheia.  

Comparado com o futebol profissional mas-
culino, a modalidade feminina do esporte é 
relativamente recente. Embora praticado há 
mais de 100 anos, o futebol feminino só foi 
regularizado em 1983. Um dos fatores que 
atrasou essa regularização é a situação das 
mulheres na sociedade brasileira, marcada 
por muito preconceito e desigualdade de 
gênero, principalmente no futebol. 

A rainha
do futebol

Para driblar essas e outras adversidades sem grandes incentivos, a fim de fazer o que gosta 
e mudar de vida, tem que ter muita vontade e acreditar no próprio potencial. Foi isso, junto 
ao talento e à genialidade, que fez com que a Rainha Marta marcasse seu nome na história. 

Marta Vieira da Silva nasceu em 1986, no município de Dois Riachos, em Alagoas. De 
origem humilde, Marta realizava serviços na cidade para contribuir com a renda familiar. 
Além de lavar pratos em casas de pessoas conhecidas na cidade, ela vendia produtos na 
feira, como sacolés e roupas. Quando não estava trabalhando, Marta só se dedicava a uma 
atividade: jogar futebol.  

Ela começou a jogar bola aos 7 anos e, por ser a única mulher que praticava o esporte na 
cidade, tinha que jogar com os meninos da rua. Graças ao talento nos pés, a jovem recebeu 
uma oportunidade para integrar a escolinha de futsal da Associação Atlética do Banco do 
Brasil (AABB), onde acontecia a Copa Infantil de Futsal.  
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Sua habilidade fez com que ela, rapidamente, se sobressaísse entre os meninos, que impli-
cavam com a menina e, às vezes, a proibiam de jogar. Mesmo apoiando a menina, o técnico 
Luiz Euclides, o “Tota”, temia pela integridade física de Marta, uma vez que os meninos ame-
açavam machucá-la em quadra. 

Por conta dessa situação, ele decidiu afastar Marta da escolinha. Entretanto, isso não abalou 
o desejo da jovem de jogar futebol e acreditar no seu potencial para mudar de vida. Após 
passar pelo juvenil do CSA (Centro Sportivo Alagoano), em 2000, ela recebeu uma proposta 
para fazer um teste no Vasco e, com o dinheiro que guardou do trabalho e a ajuda das pes-
soas do município, comprou a passagem de ônibus e embarcou sozinha, aos 14 anos, para 
o Rio de Janeiro em busca do seu sonho. 

Ela ficou na equipe carioca até 2003, quando o clube encerrou as atividades do time femini-
no e Marta foi para o Santa Cruz de Minas Gerais. No ano seguinte, transferiu-se para o 
Umea IK, da Suécia, e, enfim, começou a se destacar no cenário mundial. Desde então, 
passou por 8 clubes, conquistou 19 títulos e foi eleita 6 vezes a melhor jogadora de futebol 
do mundo (de 2006 a 2010 e em 2018). 

Além disso, foi o principal nome da seleção brasileira feminina por quase 2 décadas, ajudan-
do a popularizar a modalidade no Brasil. Com a camisa amarelinha, a craque coleciona recor-
des tanto entre os homens como entre as mulheres.  

Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira, com 119 gols (ultrapassando Pelé, 
que tem 95), e a maior artilheira da história da Copa do Mundo, com 17 gols (um a mais que 
o alemão Miroslav Klose). Até o momento, ela disputou 407 partidas na carreira, marcou 249 
gols e venceu 28 títulos. 

A Rainha do futebol não se limitou às atuações dentro de campo e constantemente coloca 
em pauta a questão da igualdade de gênero na modalidade e na sociedade. Em 2018, a 
craque foi nomeada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Embaixadora da Boa 
Vontade da ONU Mulheres. 

Em entrevista ao site da ONU Mulheres, quando perguntada sobre suas palestras e visitas, 
a camisa 10 do Brasil sempre costuma dizer para as meninas: “Acredite em você mesma e 
confie no seu potencial, porque, se você não acreditar, ninguém mais vai. Você pode fazer 
tudo o que você quiser, se você acreditar e continuar treinando e lutando”. Apesar de sua 
inspiradora história de vida, Marta alerta para o papel das instituições esportivas e dos fãs 
de futebol no oferecimento de estrutura e no apoio à modalidade. 

Nas palavras dela, é preciso criar oportunidades para que a nova geração de meninas 
não tenha que passar pelos mesmos desafios que ela passou e afirma “eu não quero ser 
uma exceção”. Se do interior de Alagoas saiu a maior jogadora de futebol de todos os 
tempos, imagine quantos talentos podem ser formados, em qualquer profissão, com 
vontade de transformar sua realidade e comprometimento, por meio de um ambiente 
com estrutura e incentivo.
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De acordo com pesquisas da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Brasil ocupa o 5º lugar 
entre os países em que mais acontecem crimes 
de gênero. Estudos do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
evidenciaram que — do início da pandemia de 
Covid-19, em 2020, até meados de 2021 — 
foram registradas mais de 100 mil ocorrências de 
violência contra a mulher no Brasil.  

Ter conhecimento desses dados, em pleno século XXI, é desolador. Entretanto, é preciso 
considerar que essas denúncias só foram possíveis porque, há quase quatro décadas, uma 
mulher extremamente fragilizada, que ficou paraplégica em decorrência da violência 
doméstica cometida pelo então marido, desentranhou força e coragem suficientes para 
travar uma longa e exaustiva luta por justiça. Foi a partir disso que, mais de 20 anos após 
ela sofrer uma tentativa de homicídio, foi criada uma lei que leva seu nome e ampara mulhe-
res vítimas de violência.   

Maria da Penha Maia Fernandes nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945, em Fortaleza, no 
estado do Ceará. Formou-se farmacêutica bioquímica na primeira turma da Faculdade de 
Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará e iniciou o mestrado em parasito-
logia, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo — onde 
conheceu o colombiano Marco Antonio Heredia Viveros, pós-graduando na área de econo-
mia. Em 1976, dois anos após engatarem o namoro, eles decidiram se casar.  

Até esse momento, nada indicava o terror que Maria da Penha estaria prestes a viver. 
Marco a tratava com gentileza e era muito respeitado pelas pessoas de seu círculo social. 
Ainda em São Paulo, Maria deu à luz sua primeira filha e concluiu seu mestrado. Em 
1977, eles se mudaram para a cidade natal dela, onde tiveram mais duas filhas. Nesse 
período, o marido recebeu cidadania brasileira e passou a usufruir de uma boa posição 
profissional e financeira.  

Diante das novas condições de vida, o comportamento de Heredia mudou completamente. 
Cada vez mais inflexível, o colombiano passou a ter explosões de raiva. De agressões 
verbais a pequenas investidas físicas, em Maria da Penha e nas filhas, ele revelou uma face 
ainda não conhecida pela esposa, gerando medo e instabilidade constantes.  

A farmacêutica não sabia quando tudo aconteceria outra vez, se seria pior, se seria 
mais violento. Entretanto, como geralmente acontece em situações de violência 
doméstica, o agressor se arrepende do que fez, pede perdão, diz que vai mudar e a 
mulher acredita e tenta outra vez. Foi depois de mais uma dessas tentativas, que, em 
1983, Maria acordou com o barulho de um tiro e, sem ter certeza do que acontecera, 

A mulher que
inspirou a lei
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desconfiou de que o marido tentara matá-la.  

Internada, tendo passado por cirurgias, recebeu o diagnóstico de que não voltaria a andar e 
a versão do marido de que, na noite do acontecimento, eles foram vítimas de um assalto. Ao 
voltar para casa, entretanto, a futura ativista viveu constantes maus-tratos do companheiro, 
ficando, por exemplo, dias sem tomar banho e em cárcere privado. Após mais uma tentativa 
contra a vida de Maria da Penha, em que Heredia tentou eletrocutá-la, ela contou com a 
ajuda de amigos e familiares para sair de casa e levar as filhas.  

Após análise da perícia, e inúmeras inconsistências na versão defendida por Marco, a polícia 
viu o marido como único suspeito do crime e o acusou de tentativa de homicídio. Desse dia 
em diante, Maria da Penha iniciou uma incansável luta para que o ex-parceiro fosse punido 
devidamente. Tendo participado de dois julgamentos, um em 1991 e outro em 1996, rece-
bendo penas de 15 e 10 anos respectivamente, sem nunca ter admitido o crime, o então 
professor universitário ficou em liberdade nas duas vezes.  

A farmacêutica não desistiu e se viu cada vez mais comprometida em ter sua voz ouvida e 
tornar o caso um exemplo para que outras mulheres não se sentissem desamparadas diante 
das violências que sofriam. Por isso, relatou sua história no livro Sobrevivi... posso contar, 
publicado em 1994.  

Em 1998, 15 anos depois do crime que seguia impune, Maria da Penha — com o Centro 
para a Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para 
a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) — denunciou o processo para a Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA). 

Em 2001, ao ignorar todas as denúncias feitas pela CIDH/OEA, o Estado brasileiro foi adver-
tido por se omitir diante de um crime que feria a dignidade das mulheres brasileiras e foi 
informado das providências que deveria tomar para mudar esse cenário. Foi assim que, em 
2002, enquanto exercia seu cargo de professor universitário, o colombiano Marco Heredia 
foi preso.  

Em 2006, depois de muito debate público envolvendo grupos feministas, o Legislativo e o 
Executivo, foi criada e sancionada a Lei n. 11.340. Voltada para proteger mulheres da 
violência doméstica, antes tratada com menor rigor e penas que se limitavam ao pagamento 
de cestas básicas e serviço comunitário, a Lei foi batizada com o nome Maria da Penha. 
Essa, inclusive, foi das medidas solicitadas pela CIDH/OEA, que recomendou que o Estado 
reparasse Maria não só economicamente, mas também simbolicamente.  

Maria continua sendo uma das mais importantes figuras no combate à violência contra 
mulheres. Além de entrevistas, palestras, textos e afins, ela fundou o Instituto Maria da 
Penha (IMP). A instituição não só exerce pressão para a aplicabilidade adequada da Lei que 
leva seu nome, como ampara mulheres por meio de consultorias e capacitações sobre 
violência de gênero e temas semelhantes. Embora a persistência de Maria da Penha não 
tenha mudado definitivamente a realidade das mulheres brasileiras, que ainda sofrem 
muitas violências, ela abriu uma enorme passagem para isso acontecer. 
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Quando se escuta as interpretações musicais de 
Elza Soares, que carrega na voz a potência de 
quem precisou salvar incontáveis vezes o próprio 
mundo, sente percorrendo na espinha o arrepio 
característico de quem teve a alma tocada. Como 
mulher e negra, uma origem tantas vezes repeti-
da: favelada, mãe jovem, poucas oportunidades e 
vítima de violência doméstica.  

A voz que adiouo fim do mundo 

O desfecho, entretanto, foi excepcional. Não porque os espaços se abriram para Elza, mas 
sim porque ela os rasgou com sua voz rouca e sua recusa insistente a um destino trágico. A 
cantora alterou suas rotas de vida constantemente, como quando tomou de assalto a risada 
de Ary Barroso, que na primeira apresentação de Elza em seu programa de calouros iniciou, 
com ajuda de seu público, uma tentativa de torná-la chacota. 

Diante de uma mulher muito magra e fora dos padrões de beleza, o apresentador perguntou 
de que planeta ela tinha vindo. De ligeira astúcia e afiada língua, Elza respondeu: “do mesmo 
planeta que o senhor, Seu Ary, do planeta fome”, conquistando, assim, olhos e ouvidos aten-
tos para uma extraordinária apresentação que se encerrou com Ary Barroso proferindo que 
ali nascia uma estrela.  

A grande intérprete, filha do operário Avelino Gomes e da lavadeira Rosária Maria da Con-
ceição, nasceu em 22 de julho de 1930, na favela de Moça Bonita, atual Vila Vintém, na zona 
oeste do Rio de Janeiro. O pai obrigou a menina, com apenas 12 anos, a se casar com Alaúr-
des Antônio Soares, 10 anos mais velho e de quem ela adotou permanentemente o sobre-
nome, passando a se chamar Elza da Conceição Soares. 

Pouco tempo depois, aos 13 anos, Elza deu à luz o seu primeiro filho. Das seis crianças que 
teve com Alaúrdes, duas morreram devido às condições precárias em que o casal vivia — 
tendo passado fome muitas vezes. Ela ficou viúva com aproximadamente 21 anos, traba-
lhou como empregada doméstica, encaixotadora e conferente em uma fábrica de sabão. Em 
1953, iniciou o sonho de ser cantora ao participar do Calouros em Desfile, da Rádio Tupi, 
interpretando Lama, samba de Paulo Marques e Aylce Chaves.  

Desse dia em diante, muitos foram os passos e reconhecimentos do talento de Elza Soares. 
Ela cantou em orquestra, em peça teatral e se destacou ainda mais nas interpretações de 
samba. Foi agenciada e lançou seus primeiros discos pela Odeon, gravadora voltada para o 
jazz e a bossa nova.  
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O toque feminino
na viagem à Lua

A matemática espacial é um campo complexo que 
exige muito raciocínio e domínio dos processos para 
se chegar ao resultado exato de um cálculo e minimi-
zar efeitos colaterais. Agora imagine fazer essas 
contas sem o auxílio dos avançados computadores e 
softwares de hoje e em um período de segregação 
racial, que limitava a atuação da população negra, 
especialmente das mulheres, no ambiente de trabalho 
e nos espaços públicos. 

Foi contrariando essa realidade que a matemática afro-americana Katherine Johnson (1918 
– 2020) construiu sua carreira e tornou-se um dos principais nomes da história da Adminis-
tração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA) dos Estados Unidos. O trabalho dela 
foi vital para as primeiras viagens americanas ao espaço e para a ida do homem à Lua. 

Desde a infância, Katherine já se mostrava um prodígio da matemática por conta da sua 
facilidade com números. Nascida em 1918 na pequena cidade de White Sulphur Springs, 
em West Virginia, aos 13 anos já estava cursando o ensino médio e aos 18 se formou em 
matemática e francês na West Virginia State College, uma das instituições de ensino supe-
rior exclusivas para negros(as) na época. 

Em 1939, quando o estado de West Virginia começou a integrar, discretamente, negros(as) 
e brancos(as), Katherine foi selecionada para um programa de pós-graduação na West 
Virginia University. Em 1952, ela foi informada a respeito de uma vaga no Comitê Nacional 
para Aconselhamento sobre Aeronáutica (NACA) na Unidade de Computação da Área 
Oeste, no Laboratório Langley. 

A Unidade era composta somente por mulheres afro-americanas, que executavam cálculos 
matemáticos para o programa espacial, mas continuavam lidando com a segregação racial, 
utilizando escritórios, banheiros e refeitórios diferentes da população branca. Apesar desse 
cenário, Katherine foi aprovada na vaga e começou a trabalhar no Laboratório em 1953. 

Em 1958, a NACA foi incorporada à NASA e a segregação foi proibida na instituição, o que 
deu mais abertura para a matemática demonstrar sua genialidade. Dois anos depois, Kathe-
rine tornou-se a primeira mulher a participar da elaboração de um artigo na NASA, que des-
crevia como colocar uma espaçonave em órbita. 

Quando a NASA começou a utilizar computadores para a missão Friendship 7 (1962), o 
astronauta John Glenn, encarregado do projeto, exigiu que Katherine revisasse os cálculos 
feitos pelas máquinas. Graças à contribuição de Johnson, a Friendship 7 foi um sucesso e 
representou o ponto de virada na corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União 
Soviética. O projeto ficou marcado pela seguinte frase de Glenn sobre os cálculos de Kathe-
rine: “Se ela disser que eles são bons, então estou pronto para ir”. 

Entretanto, o grande trabalho da vida de Katherine Johnson veio sete anos depois, durante 
a missão Apollo 11 (1969), que levou o homem à Lua pela primeira vez. Ela teve participa-
ção essencial nos cálculos para o lançamento do foguete e para sincronizar as naves a fim 
de estabelecer comunicação no espaço. 

Ela se aposentou da NASA em 1986 e deixou para a organização um legado intelectual de 
26 relatórios de pesquisa, tanto como autora quanto coautora. Katherine Johnson morreu 
em 24 de fevereiro de 2020, aos 101 anos, e representa não apenas um símbolo de geniali-
dade, mas também de persistência e resistência. Mesmo com todas as situações adversas 
que as mulheres negras, e a população afro-americana em geral, enfrentaram em função da 
segregação racial, ela nunca desistiu e sempre trabalhou com dedicação. Será que, sem os 
seus esforços, o homem teria pisado na Lua na década de 1960? 

A cantora se casou novamente, dessa vez por escolha própria, com o jogador de futebol 
Garrincha. A união não foi bem recebida pela opinião pública, uma vez que o futebolista 
deixou a esposa por Elza. Além das inúmeras polêmicas e hostilidades sofridas pela cantora, 
o casal se viu obrigado a sair do Brasil durante a Ditadura Militar (1964 – 1985), indo viver 
na Itália, depois de ter a casa alvejada por tiros. Nesse período, a artista perdeu muito 
espaço no mercado musical brasileiro e quase chegou a desistir da carreira.  

Incentivada pelo cantor Caetano Veloso, entretanto, Elza Soares tomou algum fôlego e sus-
tentou, sem obter o mesmo sucesso do início, uma situação mais favorável na música. 
Voltou a ter destaque apenas no fim da década de 1990, ao lançar o álbum Trajetória, e 
iniciou os anos 2000 apontada como a Melhor Cantora do Milênio pela rádio britânica BBC.  

Como no casamento anterior, a intérprete foi vítima de inúmeras violências domésticas por 
parte de Garrincha. Após quase duas décadas de relação e já com uma criança nascida a 
partir dela, Elza decidiu se divorciar do ex-futebolista em 1982. Foi dessas experiências que 
surgiu inspiração para o disco A mulher do fim do mundo (2015), que a fez ganhar um 
Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. 

Elza Soares ainda sofreu a morte de mais dois filhos e vivenciou muitos outros altos e baixos 
na carreira. Perdeu a mobilidade em um acidente, fazendo com que sua marcante presença 
e desenvoltura no palco fossem substituídas por shows apresentados com ela sentada em 
uma cadeira. Aos 91 anos, em 2022, depois de muito adiar o fim do próprio mundo e do 
mundo de tantas iguais em dor, Elza Soares morreu deixando um enorme legado para a 
história da música e do Brasil.  
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A matemática espacial é um campo complexo que 
exige muito raciocínio e domínio dos processos para 
se chegar ao resultado exato de um cálculo e minimi-
zar efeitos colaterais. Agora imagine fazer essas 
contas sem o auxílio dos avançados computadores e 
softwares de hoje e em um período de segregação 
racial, que limitava a atuação da população negra, 
especialmente das mulheres, no ambiente de trabalho 
e nos espaços públicos. 

Foi contrariando essa realidade que a matemática afro-americana Katherine Johnson (1918 
– 2020) construiu sua carreira e tornou-se um dos principais nomes da história da Adminis-
tração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA) dos Estados Unidos. O trabalho dela 
foi vital para as primeiras viagens americanas ao espaço e para a ida do homem à Lua. 

Desde a infância, Katherine já se mostrava um prodígio da matemática por conta da sua 
facilidade com números. Nascida em 1918 na pequena cidade de White Sulphur Springs, 
em West Virginia, aos 13 anos já estava cursando o ensino médio e aos 18 se formou em 
matemática e francês na West Virginia State College, uma das instituições de ensino supe-
rior exclusivas para negros(as) na época. 

Em 1939, quando o estado de West Virginia começou a integrar, discretamente, negros(as) 
e brancos(as), Katherine foi selecionada para um programa de pós-graduação na West 
Virginia University. Em 1952, ela foi informada a respeito de uma vaga no Comitê Nacional 
para Aconselhamento sobre Aeronáutica (NACA) na Unidade de Computação da Área 
Oeste, no Laboratório Langley. 

A Unidade era composta somente por mulheres afro-americanas, que executavam cálculos 
matemáticos para o programa espacial, mas continuavam lidando com a segregação racial, 
utilizando escritórios, banheiros e refeitórios diferentes da população branca. Apesar desse 
cenário, Katherine foi aprovada na vaga e começou a trabalhar no Laboratório em 1953. 

Em 1958, a NACA foi incorporada à NASA e a segregação foi proibida na instituição, o que 
deu mais abertura para a matemática demonstrar sua genialidade. Dois anos depois, Kathe-
rine tornou-se a primeira mulher a participar da elaboração de um artigo na NASA, que des-
crevia como colocar uma espaçonave em órbita. 

Quando a NASA começou a utilizar computadores para a missão Friendship 7 (1962), o 
astronauta John Glenn, encarregado do projeto, exigiu que Katherine revisasse os cálculos 
feitos pelas máquinas. Graças à contribuição de Johnson, a Friendship 7 foi um sucesso e 
representou o ponto de virada na corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União 
Soviética. O projeto ficou marcado pela seguinte frase de Glenn sobre os cálculos de Kathe-
rine: “Se ela disser que eles são bons, então estou pronto para ir”. 

Entretanto, o grande trabalho da vida de Katherine Johnson veio sete anos depois, durante 
a missão Apollo 11 (1969), que levou o homem à Lua pela primeira vez. Ela teve participa-
ção essencial nos cálculos para o lançamento do foguete e para sincronizar as naves a fim 
de estabelecer comunicação no espaço. 

Ela se aposentou da NASA em 1986 e deixou para a organização um legado intelectual de 
26 relatórios de pesquisa, tanto como autora quanto coautora. Katherine Johnson morreu 
em 24 de fevereiro de 2020, aos 101 anos, e representa não apenas um símbolo de geniali-
dade, mas também de persistência e resistência. Mesmo com todas as situações adversas 
que as mulheres negras, e a população afro-americana em geral, enfrentaram em função da 
segregação racial, ela nunca desistiu e sempre trabalhou com dedicação. Será que, sem os 
seus esforços, o homem teria pisado na Lua na década de 1960? 
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O melhor caminho
para chegar ao

destino final

A invenção de meios de transporte como automóveis e motocicletas, durante o século XIX, 
revolucionou a forma como a humanidade se deslocava de um ponto a outro. Entretanto, o 
sistema de navegação utilizado para saber qual caminho percorrer continuava sendo o 
mesmo da época da colonização da América: o mapa. Esse cenário só foi modificado a partir 
da segunda metade do século XX, com a invenção do Sistema Global de Posicionamento 
(GPS), e tudo começou com uma jovem negra do interior rural dos Estados Unidos. 

Estamos falando da matemática e doutora em administração pública Gladys West, nascida 
em 1930, no condado de Dinwiddie, em Vírginia, nos Estados Unidos. A garota cresceu em 
uma comunidade rural, Sutherland, com os pais que eram meeiros — trabalhavam em terras 
de terceiros e pagavam pelo aluguel do terreno. Eles viviam uma realidade que dificilmente 
poderia ser superada na época, não só pela falta de perspectiva em razão da condição 
social, mas, principalmente, pela segregação racial. 

Contudo, Gladys era uma garota ambiciosa e acreditava que por meio dos estudos poderia 
mudar sua realidade e não ficar presa ao trabalho no campo pelo resto da vida. Apesar de a 
escola ficar a 5 km de sua casa, a menina não deixava de ir um dia sequer e se formou como 
melhor aluna da sala, sendo, inclusive, a oradora da turma. 

Ao saber de uma bolsa de estudos, oferecida pelo estado, para os(as) dois melhores 
alunos(as) do seu ano escolar, Gladys viu ali a oportunidade de mudar de vida. Ela se dedi-
cou muito e foi um(a) dos(as) selecionados(as) para entrar no Virginia State College — atual 
Virginia State University. 

Com muita determinação, foco e sacrifícios, ela se formou em matemática em 1952 e reali-
zou um mestrado, na mesma área, três anos depois. Em 1956, West foi contratada para ser 
matemática e programadora na base naval US Naval Proving Ground, um laboratório de 
armas em Dahlegen. Ela foi apenas a 4ª pessoa negra contratada pela base. 

Seu trabalho era programar e codificar os novos computadores que estavam sendo introdu-
zidos no serviço naval. Mesmo com o incômodo da segregação racial e a sensação de infe-
rioridade, Gladys sempre manteve o foco no trabalho para executar sua função da melhor 
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Os olhos e ouvidos
do coração

Cega, surda, filósofa, professora, ativista, escritora, 
conferencista. Helen Keller foi tudo isso e muito 
mais. Ao se consolidar como uma das mentes 
mais brilhantes de sua época, Keller iniciou um 
movimento contrário à infantilização e à desquali-
ficação direcionadas às pessoas com deficiência. 
Uma inteligência indomável, que pôde ser incenti-
vada e ampliada a partir do contato e da relação 
com outra grande mulher, sua professora e cuida-
dora, Anne Sullivan.  

maneira possível. Isso resultou em seu primeiro grande trabalho na base: o programa Naval 
Ordinance Research Calculator (NORC), no início dos anos 60. 

Esse software era capaz de determinar os movimentos de Plutão em relação a Netuno. 
Devido ao seu empenho e resultados, em 1979 ela foi encarregada como gerente do projeto 
Seasat, um radar para mapear o oceano. Assim nascia o embrião do que viria a ser o GPS. 

Após o trabalho no Seasat, West e sua equipe desenvolveram o Geosat, um satélite capaz 
de enviar informações e criar modelos de computador da superfície da Terra. West progra-
mou um computador para calcular as forças que atuavam na superfície terrestre, como as 
marés e a gravidade e, assim, determinar a forma exata da Terra — chamada  geóide. 

A partir do aprimoramento do Geosat e um guia escrito por Gladys sobre como melhorar a 
precisão dos estudos sobre a forma e dimensão da Terra, foi desenvolvido o GPS como 
conhecemos hoje. Ela se aposentou da base naval em 1998, aos 68 anos e com um legado 
gigantesco que ultrapassou as fronteiras do exército norte-americano. 

Em 2018, 20 anos depois da aposentadoria, ela foi incluída no Hall da Fama dos Pioneiros 
do Espaço e Mísseis da Força Área dos Estados Unidos e nomeada uma das 100 mulheres 
inspiradoras pela British Broadcasting Corporation. Além disso, Gladys West foi a primeira 
mulher a ganhar a medalha do Príncipe Philip, o maior prêmio individual da Royal Academy 
of Engineering, em 2021. 

A garota que cresceu no meio rural, em uma pequena cidade no estado de Virginia, empe-
nhada nos estudos e inconformada com sua situação social, mal sabia que seria responsável 
por uma das invenções mais revolucionárias do século XX. 
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Parece difícil acreditar e entender como é possível que uma pessoa que não enxerga nem 
escuta consiga não só se comunicar, como também desenvolver inúmeros estudos e proje-
tos. Mais absurdo ainda é descobrir que a filósofa chegou a reproduzir, com limitações, os 
sons das palavras tocando o aparelho fonador (conjunto de órgãos responsáveis pela pro-
dução de som, como língua, dentes e faringe) de uma pessoa falante. 

Filha de Kate Adams Keller e Arthur Keller, um capitão aposentado, Helen Adams Keller 
nasceu em 27 de junho de 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. Poucos meses antes de 
completar dois anos, Keller contraiu uma grave doença que a fez perder permanentemente 
a visão e a audição. Nos anos seguintes, a impossibilidade de ser compreendida e de se 
fazer compreender motivou vários ataques de raiva, o que tornou a convivência entre a 
menina e os familiares bastante conflituosa.  

Em março de 1887, entretanto, sua vida e postura mudaram completamente ao receber 
como professora a jovem Anne Sullivan — órfã de mãe e abandonada pelo pai, que 
perdeu parte da visão quando criança. Esse encontro, a princípio, foi marcado por muitos 
desafios, tendo a professora sofrido inúmeras violências por parte da criança, como tapas, 
chutes e beliscões. 

Determinada a estabelecer uma boa relação e contribuir para o desenvolvimento e aprendi-
zado de Helen Keller, com muito empenho e paciência, Sullivan conquistou a confiança dela. 
Por meio da associação entre objetos e letras desenhadas na pele, a professora conseguiu, 
em um único dia, ensinar 30 palavras para a criança. A primeira delas, em uma experiência 
que Keller pensou ser brincadeira, foi a palavra água.  

Desse dia em diante, Helen apresentou extraordinário progresso, aprendeu a ler e a escre-
ver em braile (sistema de escrita tátil, feito para indivíduos com pouca ou nenhuma visão), 
aprendeu a falar e foi a primeira pessoa com deficiência auditiva e visual a conquistar um 
diploma universitário, formando-se em filosofia pela Radcliffe College — instituição de 
ensino superior exclusiva para mulheres e vinculada à Universidade de Harvard. 

Helen Keller não só escreveu diversos livros, entre eles a autobiografia A História da Minha 
Vida (1902), como também foi uma voraz ativista pelos direitos humanos, principalmente 
no que diz respeito a pessoas com deficiência, sendo inclusive indicada ao Prêmio Nobel da 
Paz em 1953. Além disso, em 1999, foi apontada pela Time — renomada revista estaduni-
dense — como uma das 100 personalidades mais importantes do século XX.   

Com empatia e otimismo imensuráveis, Keller fez com que sua voz e visão se manifestas-
sem pela construção de laços. Ela escutava e enxergava principalmente com o coração. Em 
uma citação atribuída à ativista, defende-se que: “Evitar o perigo não é, a longo prazo, tão 
seguro quanto se expor a ele. A vida é uma aventura ousada ou, então, não é vida”. Isso 
mostra a força de vontade inquebrantável que ela tinha e como essa atitude mudou a pró-
pria vida e inspirou, e ainda inspira, muitas pessoas.
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O autorretrato
da força

Estampas de camisetas, bolsas, chaveiros e vários outros souvenirs com a imagem de 
uma mulher de sobrancelhas cheias e unidas, flores no topo de um longo cabelo preso em 
trança, trajes típicos do México e o olhar penetrante. Até aqui, provavelmente, quem não 
soubesse ou não lembrasse o nome já teria a personagem, tão comercializada nos últimos 
tempos, impressa nos olhos: Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón ou apenas Frida 
Kahlo, uma das artistas latino-americanas mais emblemáticas e celebradas do fim do 
século XX até hoje.  

A pintora inspirou inúmeras produções ao redor do mundo, entre elas filmes, livros e teses 
acadêmicas. Embora não tenha tido todo esse reconhecimento em vida, Frida, com sua 
história e suas manifestações artísticas, marcou gerações, principalmente por se tratar de 
uma mulher imponente, que sempre teve uma postura de enfrentamento não só no âmbito 
sociopolítico, mas também no pessoal. A artista, que faleceu em 1957, começou a ter noto-
riedade nos anos de 1970 — período marcado pelo crescimento da segunda onda do femi-
nismo, iniciada na década de 1960. 
  
Filha do fotógrafo alemão Guillermo Kahlo e da mexicana, de ascendência espanhola, Matil-
da Calderón y González, Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, no distrito de Coyoacán, 
na Cidade do México, conforme registrado em sua certidão de nascimento. No Museu Frida 
Kahlo, entretanto, é divulgado o dia 7 de julho de 1910; a data, que marca o início da Revolu-
ção Mexicana, foi escolhida pela artista, que se declarava filha da Revolução. Ainda muito 
nova, os seis anos, Frida contraiu poliomielite e ficou nove meses sem poder sair do quarto.  

A doença gerou sequelas na perna direita, que se tornou muito mais fina que a outra. A 
diferença chamava atenção e muitos colegas de Frida zombavam dela. Isso fez com que 
a menina tivesse uma infância mais solitária e, ao mesmo tempo, rebelde e contraventora, 
já que ela se interessava por atividades atribuídas aos meninos. Em 1925, aos 18 anos, 
enquanto fazia o trajeto da escola para sua casa, Frida sofreu um grave acidente. Um 
caminhão colidiu com o bonde em que ela estava e o corpo da artista acabou sendo atra-
vessado por uma barra de ferro, tendo a coluna fraturada, a pélvis esmagada e um dos 
pés quebrados.
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Por essa razão, ao longo da vida, Frida realizou mais de 30 cirurgias, usou inúmeros coletes, 
de diferentes materiais, e teve pelo menos três abortos espontâneos — um de seus maiores 
sofrimentos, pois desejava muito ser mãe. Contudo, essa realidade foi o que a incentivou a 
iniciar seu processo artístico, visto que ela usava os próprios coletes como suporte para seus 
desenhos. Grande apoiador da filha, Guillermo adaptou cavaletes para que Frida pudesse 
pintar em quadros enquanto ainda estava de cama.  

Em 1929, Frida se casou com Diego Rivera, prestigiado muralista mexicano da época, quase 
21 anos mais velho que ela. Devido ao trabalho do marido, ela morou em Detroit, nos Esta-
dos Unidos, por alguns anos. A artista já exercia grande influência nos meios que eles 
frequentavam, mas muito mais por se tratar de uma mulher forte e politizada, sempre muito 
disposta e engajada nos temas políticos da época, do que por sua obra. Lembrada por uma 
risada espalhafatosa e contagiante, uma inteligência aguçada e seus trajes mexicanos 
típicos, Frida protagonizou muitas polêmicas envolvendo as traições do marido. 

Essas situações eram matéria para seus quadros, que expressavam de forma visceral, 
literalmente, seus acidentes, suas perdas, sua vida amorosa, impressionando muitos artis-
tas surrealistas da época. Ao expor a fragilidade do modo mais cru possível, Frida fazia dela 
mesma sua maior obra-prima. Do seu trabalho, que envolvia também produções escritas e 
fotografias, boa parte foi dedicada aos autorretratos. Apesar de suas obras expressivas, 
durante muito tempo, ela foi relegada ao papel da exótica esposa de Diego Rivera: a mulher 
de bigode, contra quem ninguém pode.  

Foi somente em abril de 1953, quase um ano antes de sua morte, que a artista teve a opor-
tunidade de realizar sua primeira exposição na cidade onde nascera, na Galeria de Arte 
Contemporânea da Cidade do México. Frida Kahlo, que nessa época já havia amputado a 
perna direita, estava com a saúde extremamente fragilizada, de modo que não se esperava 
que ela fosse comparecer. No entanto, como em uma cena de filme, uma ambulância esta-
cionou na galeria e a pintora, usando seu favorito traje tradicional mexicano, entrou em uma 
maca. Frida foi colocada em uma cama, instalada especialmente para recebê-la.   

Com isso, vê-se que a artista não só transformou suas tragédias em arte até o fim da vida, 
mas também apontou a fragilidade como uma das características necessárias para se ter 
força. Frida Kahlo, que foi indomesticável diante do sofrimento, usou todos os recursos pos-
síveis para estar presente no mundo. Pintou dor, coragem, ela inteira. Em frase famosa, 
afirmou: “pés, para que os quero, se tenho asas para voar”. Uma artista alegre, que pintou 
tristezas e alçou voo para a eternidade.  
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A mestra das
medicações

Quando se recuperou da tuberculose, no fim 
da adolescência, Tu Youyou sabia qual cami-
nho desejava trilhar nos anos seguintes. 
Queria estudar medicina, a fim de encontrar a 
cura para doenças como a que a atingira. 
Durante sua longa carreira, Tu Youyou se 
destacou por ter descoberto na planta absin-
to doce um dos remédios mais eficazes no 
combate à malária, doença que ainda aflige 
milhões de pessoas ao redor do mundo. 

Tu Youyou nasceu em 30 de dezembro de 1930, na cidade de Ningbo, na província de Zhe-
jiang, na costa leste da China. A educação sempre foi uma prioridade em sua família. Por 
isso, ela e seus quatro irmãos foram incentivados a estudar pelos pais. Tu Youyou frequen-
tou as melhores escolas da região onde vivia até os 16 anos, época na qual contraiu tuber-
culose e precisou se ausentar das instituições de ensino por dois anos. 

Ao retomar os estudos, estava determinada a seguir carreira na área da medicina. Pouco 
depois, foi aceita no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Pequim. Lá, pôde se dedicar a disciplinas como farmacognosia, que investiga plan-
tas medicinais em seu estado bruto, e fitoquímica, na qual aprendeu a extrair substâncias 
das plantas e analisar suas propriedades químicas e moleculares. 

Em 1955, Tu Youyou começou a trabalhar na Academia de Medicina Tradicional Chinesa, 
pesquisando ervas usadas para tratar a esquistossomose (doença causada por parasitas e 
comum em regiões tropicais) e algumas febres. Como sua formação universitária havia sido 
ministrada por professores versados na medicina ocidental, Tu Youyou esteve entre os cien-
tistas escolhidos para participar de um curso que unia a medicina tradicional chinesa e a 
formação médica ocidental. 

Na década de 1960, a malária, outra enfermidade tropical, ganhou atenção internacional e 
se tornaria o foco dos trabalhos de Tu Youyou. Até então, a doença era tratada de modo 
eficaz por meio de substâncias como quinolinas e cloroquina. Entretanto, nessa época, 
começou a se mostrar resistente a esses medicamentos. 

A malária fazia muitas vítimas no Sudeste Asiático, afetando as tropas que lutavam na 
região durante a Guerra do Vietnã (1959 – 1975). Então, o Vietnã do Norte, que contava 
com o apoio da China no conflito, solicitou ajuda da aliada para combater a doença. Diversos 
pesquisadores ao redor do mundo já haviam testado milhares de substâncias para tratar a 
enfermidade, mas sem sucesso. 
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Em 1969, Tu Youyou, que continuava trabalhando na Academia, foi nomeada chefe do Pro-
jeto 523, criado para encontrar um medicamento capaz de combater a doença. Então, ela 
passou a viajar pela China, observando os efeitos da malária, consultando textos antigos 
que abordassem o tratamento de febres, que são o principal sintoma da enfermidade, e con-
versando com praticantes da medicina tradicional chinesa. 

Durante três anos, ela e sua equipe analisaram mais de 2 mil possibilidades de tratamento 
sugeridas em textos antigos e testaram centenas de compostos de ervas. Nos experimen-
tos, o extrato da planta Artemisia annua, conhecida também como absinto doce e como 
Qinghao na medicina tradicional chinesa, se mostrou eficiente na redução da febre e do 
número de parasitas na corrente sanguínea dos doentes. 

Os estudos conduzidos por Tu Youyou receberam diversos prêmios na China já no final da 
década de 1970. Logo depois, suas descobertas repercutiram internacionalmente. Nos 
anos 2000, a artemisinina, substância obtida por ela a partir do vegetal, passou a ser 
recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como primeira opção no com-
bate à malária.  

Em 2011, Tu Youyou recebeu o Prêmio Lasker-DeBakey de Pesquisa em Medicina Clínica. 
Em 2015, foi agraciada com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, sendo a primeira 
cientista chinesa do continente a conquistar o prêmio. Ela recebeu, em 2017, o Prêmio Esta-
dual de Ciência e Tecnologia, o mais importante prêmio científico de seu país. 

Atualmente, Tu Youyou atua como chefe da Academia de Ciências Médicas Chinesas Tradi-
cionais em Pequim e seu trabalho foi considerado pela Fundação Lasker, órgão que se desa-
taca internacionalmente no fomento da pesquisa médica, a maior descoberta farmacológica 
dos últimos 50 anos. Como ela mesma afirmou, “nada poderia ser mais recompensador do 
que o fato de que a artemisinina ter salvado muitas vidas desde que foi descoberta; nas 
últimas décadas, mais de 200 milhões de pacientes com malária receberam terapias a base 
de artemisinina”. 
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A guardiã doconhecimento
Ao nascer, a jovem paquistanesa Malala You-
safzai recebeu seu nome em homenagem a 
Malalai de Maiwand, uma guerreira da etnia 
pachto que, reza a lenda, lutou na Segunda 
Guerra Anglo-Afegã, no final do século XIX. 
Conforme indicam as histórias, quando os 
soldados perderam a coragem diante do 
exército britânico, ela levantou a voz e os 
conduziu de volta ao campo de batalha. 

Foi também por levantar a voz que Malala Yousafzai ficou mundialmente famosa. Ela tinha 
cerca de 11 anos quando o grupo terrorista Talibã tomou o controle da região onde vivia e 
proibiu que meninas fossem à escola. Malala se opôs a essa situação e acabou baleada na 
cabeça. Hoje, ela, que se recuperou, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e concluiu os estudos, 
tornou-se símbolo da luta pela educação de mulheres e meninas. 

Malala Yousafzai nasceu em 12 de julho de 1997 na cidade de Mingora, situada no Vale 
do Swat, região montanhosa no norte do Paquistão que faz fronteira com o Afeganistão. 
Seu pai administrava uma escola local e Malala foi estimulada a estudar pela família, algo 
relativamente raro onde vivia. Sua mãe, por exemplo, praticamente não teve acesso à 
educação formal. 

Morando perto do Afeganistão, Malala e sua família sempre tiveram contato com a atuação 
do Talibã do outro lado da fronteira. O Talibã é um grupo fundamentalista que surgiu em 
meados da década de 1990 e possui uma interpretação radical da lei islâmica. O período no 
qual governou o Afeganistão, de 1996 a 2001, foi repleto de opressão, principalmente com 
relação às mulheres, que foram proibidas de estudar e de sair de casa sozinhas. 

Em 2001, o Afeganistão foi invadido por tropas americanas e o Talibã foi deposto. Entretan-
to, no ano em que Malala completaria 11 anos, o grupo chegou à região em que ela morava, 
o Vale do Swat, onde foi se radicalizando. 

A vinda do grupo foi o ponto de virada na vida de Malala e sua família. Seu pai, além de criti-
car publicamente o Talibã, administrava uma escola que ensinava meninas e mandava a 
própria filha para as aulas. Malala, por sua vez, sempre foi uma aluna extremamente dedica-
da aos estudos. 

Por isso, conforme o Talibã recrudescia seu discurso, Malala intensificou seu ativismo em 
prol da educação de meninas. Pouco depois da vinda do grupo, ela fez um discurso em 
Peshawar, cidade importante do Paquistão, questionando a proibição do estudo para pes-
soas do gênero feminino. 
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Cerca de um ano após se instalar no Swat, em 2009, o Talibã anunciou o fechamento de 
todas as escolas de meninas da região. Pouco tempo depois, a convite da BBC, Malala 
chegou a escrever um blog no qual comentava como era a vida sob o regime do grupo fun-
damentalista. Ela assinava com o pseudônimo de Gul Makai, heroína do folclore local.  

Ela conta que, durante esse período, muitas de suas colegas deixaram a escola e esconde-
ram os uniformes e os livros. Em 8 de fevereiro de 2009, por exemplo, ela escreveu em seu 
blog: “Fico triste ao olhar para o meu uniforme, minha mochila e minha caixa de apetrechos 
para as aulas de geometria. As escolas para meninos reabrirão amanhã. Mas o Talibã baniu 
as meninas das escolas.” 

Entre 2009 e 2012, o governo paquistanês fez acordos com o Talibã e meninas puderam 
voltar a estudar. Durante esse período, a identidade de Malala foi descoberta e ela ganhou 
mais visibilidade. Em 2011, ela recebeu no Paquistão o Prêmio Nacional da Paz da Juventu-
de e passou a ser cada vez mais procurada pela imprensa nacional e internacional. 

A situação de Malala e sua família ficou cada vez mais perigosa. Eles eram constantemente 
ameaçados e, em outubro de 2012, aos 15 anos, Malala tomou um tiro do lado esquerdo da 
cabeça quando retornava da escola. Ela passou por uma cirurgia de emergência e foi levada 
para o Reino Unido, onde teve acesso a um tratamento de alta qualidade. Depois da recupe-
ração, ela e sua família se estabeleceram em Birmingham, na Inglaterra, onde Malala deu 
continuidade aos seus estudos.  

Em 2013, ela criou o Fundo Malala, que promove ações para possibilitar a educação de 
meninas em âmbito internacional. No mesmo ano, foi eleita uma das pessoas mais influen-
tes do mundo pela revista Time, recebeu o Prêmio das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos e discursou na Organização das Nações Unidas (ONU) no dia do seu aniversário, 
12 de julho, que passou a ser conhecido como Dia de Malala. Foi na ocasião que ela proferiu 
a famosa frase “Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o 
mundo”. 

Em 2014, ela foi a pessoa mais jovem a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Em 2015, sua fun-
dação foi responsável por abrir uma escola para meninas refugiadas no Líbano. Malala con-
cluiu seus estudos e, em 2020, se formou em filosofia, política e economia na Universidade 
de Oxford, instituição de ensino superior extremamente renomada. No mundo todo, a voz 
de Malala continua a ser um símbolo da luta pela educação. 
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cursos e livros gratuitos, videoaulas, conteúdos sobre o mercado de trabalho, bolsas de 
estudo, guias para professores e estudantes e dicas culturais. 

Em nossas redes sociais, publicamos diversas dicas de português, novidades sobre 
tecnologias educacionais e muitos outros conteúdos para ajudar cada vez mais pessoas 

durante seus estudos. 

Nossa missão: 

Contribuir para o progresso cultural e social brasileiro por meio da educação. 

Nossa visão: 

Tornar a educação acessível utilizando soluções viáveis e inovadoras, que sejam ambien-
talmente corretas, de profundo impacto social e economicamente sustentáveis. 
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