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Maria Auxiliadora é homenageada em livro 

 
Mulheres Negras do Brasil, esse é o título lançado pela Rede de 
Desenvolvimento Humano e Senac Editora, na segunda feira, 23, na 
galeria FNAC, em Pinheiros e contou com a presença de Matilde Ribeiro, 
Secretária de Promoção da Igualdade Racial.  

Dos autores, Shuma Shumaber e Erico Vital Brasil, o livro é um mergulho 
na história e traz à tona aquelas que, da escravidão aos dias atuais, 
conseguiram vencer os obstáculos e preconceitos sobressaindo-se em 
suas profissões. 

Foto: Marco Pezão | Divulgação 

 
Maria Auxiliadora entre os autores Shuma Shumaber e Erico Vital 
Brasil 

Com muitas gravuras, litografias, fotos e curiosidades, o volume conta 
mais de quinhentas páginas e mostra a chegada das africanas ao solo 
brasileiro e os períodos pós-escravatura. Dividido em capítulos, a 
exposição das matérias segue ordem cronológica dos feitos e as 
respectivas representantes. O custo é de R$ 130,00.  

De Taboão da Serra, Maria Auxiliadora Venâncio, ultramaratonista, 

Maio de 2007 
ESPECIAL PARA O PORTAL O TABOANENSE 

POR MARCO PEZÃO 
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recordista sul-americana dos 100 km em pista, teve seu espaço 
resguardado entre as inúmeras personalidades ali registradas. Entre elas, 
a atriz Zezé Mota, a ginasta Daiane dos Santos, a jogadora de basquete 
Marta Sobral, as jogadoras de futebol Pretinha e Formiga, as corredoras 
Melânia Luz e Vânia dos Santos, destaques do São Paulo FC, de 1948 a 
1952, primeiras mulheres negras a participarem de competições 
internacionais.  

Ainda, Dolores Duran, Elza Soares, Solange Couto, Thais Araújo e tantas 
mais. Maria Auxiliadora esteve à vontade na recepção. Reconhecida, 
autografou e posou para fotos: "Estou feliz, ainda não cai em mim. A 
atleta quando corre só pensa em buscar o pódio, não pensa que está 
fazendo história.  

Pra mulher negra aparecer tem que ser na marra, na raça. E eu estou 
entre aquelas que fazem a história recente do Brasil, então só posso 
estar muito feliz." Aí dona Ivone Lara, canta: "Um sorriso negro, um 
abraço negro, traz felicidade...".  
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