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EXTRAORDINÁRIAS
Mulheres que 
revolucionaram o Brasil
DuDa Porto De Souza  
e aryane Cararo

Elas mudaram (e estão mudando) a nossa história. Mas você 

conhece a história delas?

Dandara foi uma guerreira fundamental para o Quilombo dos 

Palmares. Niède Guidon descobriu os registros rupestres mais 

importantes do nosso território. Maria da Penha ficou paraplégica 

e por pouco não perdeu a vida, mas sua luta resultou na principal 

lei contra a violência doméstica do país. Indianara Siqueira é uma 

das lideranças mais atuantes da comunidade trans.
Essas e muitas outras brasileiras impactaram a nossa história 

e, indiretamente, a nossa vida, mas raramente aparecem nos 
livros. Este volume, resultado de uma extensa pesquisa, chega 
para trazer o reconhecimento que elas merecem. Aqui, você vai 
encontrar perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas, 
que viveram desde o século XVI até a atualidade, e conhecer  
os retratos de cada uma delas, feitos por artistas brasileiras.

O que todas essas mulheres têm em comum? A força 
extraordinária para lutar por seus ideais e transformar o Brasil.

DUDA PORTO DE SOUZA é responsável pela criação da 
primeira Biblioteca Multilíngue Infantil pública do Brasil, localizada 
em São Paulo. Jornalista, já colaborou com diversas publicações do 
segmento infantil. Já participou do desenvolvimento de exposições 
de grande público, além de atuar como consultora na criação da 
primeira galeria de arte de Manaus. É professora-convidada do curso 
de Artes Visuais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

ARYANE CARARO é jornalista há vinte anos, com foco no universo 
materno e infantil, especialmente em literatura infantojuvenil. 
Trabalhou como editora-chefe da revista Crescer e foi editora do 
suplemento infantil Estadinho, além de ter colaborado com jornais 
e revistas diversos. Tem pós-graduação em jornalismo literário pela 
ABJL e mestrado em estética e história da arte pelo MAC-USP.
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ÚLTIMAS MENSAGENS RECEBIDAS
Organização: Emily Trunko

A partir de contribuições anônimas, a jovem Emily Trunko reuniu nesta coletânea mensagens que 
contam histórias reais sobre os mais variados tipos de despedida: o fim de uma amizade, o término de 
um relacionamento ou até mesmo um acontecimento trágico que muda a vida do destinatário e do 
remetente para sempre. Enviadas por celular, por e-mail ou pelas redes sociais, essas mensagens 
narram perdas profundas e inspiram muita reflexão.

DIAS DE DESPEDIDA
Jeff Zentner

Carver Briggs perde seus três melhores amigos de repente ao mandar uma mensagem para o celular de 
Mars, que logo em seguida se envolve em um acidente de carro fatal com Eli e Blake. Agora Carver não 
para de se culpar — e não é o único. Quando as famílias de seus amigos decidem que querem organizar 
dias de despedida para compartilhar lembranças dos garotos, Carver não tem certeza de suas 
intenções. Será que eles serão capazes de ficar em paz com suas perdas?


