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Conhecida como a heroína dos dois mundos, a catarinense Anita 
Garibaldi foi uma revolucionária que se destacou pelo seu envolvimento 
direto na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália, 

junto com o revolucionário e marido Giuseppe Garibaldi. Valente e 
obstinada, seguiu o coração, abandonou a vida de dona de casa e 
inspirou outras mulheres italianas a lutarem pelo que acreditam. 

#MulheresQueInspiram
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Filha de lavadeira e órfã de pai, Antonieta de Barros nasceu em 
Florianópolis em 1901, e tornou-se símbolo da luta pelos direitos das 
mulheres, sendo precursora da luta de políticos afrodescendentes no 

Parlamento brasileiro, contribuindo para as discussões sobre a 
participação da mulher em um espaço eminentemente masculino. Entre 
os seus principais legados, está o rompimento de alguns estereótipos 
ligados ao gênero, à etnia e à classe social. #MulheresQueInspiram

FL_0006_20_AF_Card_Malala_1000x1200px

Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ter o direito de 
estudar. Ela nasceu no vale do Swat, no Paquistão, em 1997. Aos 15 
anos, ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por 

talibãs ao sair da escola. Seu crime foi se manifestar contra a proibição 
dos estudos para as mulheres em seu país. Em 2014, aos 17 anos, por 

conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das 
mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio 

Nobel da Paz. #MulheresQueInspiram
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Nossa vida é cheia de #MulheresQueInspiram, concorda? Neste 
#DiaInternacionalDaMulher, faça sua homenagem, ao marcar nos 
comentários as mulheres que, com toda o seu amor, dedicação e 

sensibilidade, inspiram a sua vida em todos os sentidos.
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Sabemos que você é multitarefa. E, acredite, não estamos 
romantizando essa pluralidade de funções. Embora lutemos pela 

distribuição igualitária de todas as atividades, profissionais e 
domésticas, a mulher ainda se desdobra em mil para realizar suas 
tarefas. Enquanto juntarmos nossa voz para que essa divisão seja 

justa, prestamos esta singela homenagem para reconhecer o 
brilhantismo da sua jornada. Haja energia para vencer todos os 
desafios, todos os dias. Com amor, dedicação e sensibilidade. 

#MulheresQueInspiram



FL_0006_20_AF_Clementina_de_Jesus_1000x1200px

Uma das principais sambistas de todos os tempos, Clementina foi 
empregada doméstica até ser descoberta e reconhecida já com mais 

de 60 anos. Famosa pelo repertório de músicas de raízes afro-
brasileiras tradicionais, ela foi importante por registrar e divulgar cantos 
ancestrais dos escravos na história da música. #MulheresQueInspiram
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Um dos principais nomes do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral 
criou algumas das obras emblemáticas do movimento, como o 

Abaporu. Mesmo com formação sólida em Artes Plásticas ela enfrentou 
dificuldades por ser mulher. Tarsila dizia querer ser a "pintora do Brasil" 

e dedicou várias fases de sua obra às cores, paisagens e cultura 
brasileiras.  #MulheresQueInspiram
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Nascida na Itália e naturalizada no Brasil, aqui abriu caminho 
para as mulheres na arquitetura e foi responsável pelos projetos 

do Masp e do Sesc Pompeia. Estudiosa da cultura brasileira, 
Lina tinha um forte engajamento político e acreditava que a 

arquitetura deveria ser simples e uma ferramenta para melhorar 
a vida da sociedade e dos mais pobres. Enfrentou também 

muitos preconceitos por ser mulher e estrangeira. 
#MulheresQueInspiram
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Chiquinha Gonzaga começou a carreira ainda na época do Segundo 
Reinado e, embora tocasse os ritmos populares à época, como valsas 

e polcas, também se dedicou a conhecer e divulgar os ritmos 
brasileiros. Foi autora de uma das primeiras marchinhas: Ó Abre Alas, 
ficou conhecida pela militância política e foi ativista de grandes causas 

sociais, especialmente a abolição da escravatura.  
#MulheresQueInspiram 


