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NOMES FAMOSOS
 

     Nome é a palavra com que se designa pessoa, animal ou coisa. É o que existe de mais pessoal, 
tanto que cada coisa na terra tem o seu nome e essa foi uma das primeiras preocupações do 
Criador, conforme se pode ler em Gênesis 1:19-20:

     "Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu e os 
trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. Tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, 
isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a 
todos os animais do campo..."

     Nada pode ser mais pessoal do que o nome. Segundo os esotéricos, o conjunto de letras com 
que se designa uma pessoa é, na realidade, um mantra que, quando pronunciado, desencadeia 
forças capazes de harmonizar o indivíduo. Popularmente isso pode ser explicado pela crença 
popular de que nada existe de mais agradável do que o próprio nome pronunciado por outras 
pessoas.

     O conjunto de letras que formam um nome têm um poder próprio, estudado e explicado pela 
Cabala. Dessa forma, ao se nomear uma criança, seu nome terá muita influência do que ela será no 
futuro, levando-se em conta as vibrações positivas, ou negativas, que serão acionadas, cada vez 
que seu nome for pronunciado. 

     Apelidos, diminutivos ou aumentativos do nome deturpam essas vibrações e não devem ser 
usados, como forma de proteger as pessoas contra eventuais cargas de energias negativas que 
podem ser desencadeadas, a cada vez que são pronunciadas.

     Segundo a crença, há nomes fortes e nomes fracos. Os nomes fracos passam, sem que a 
história os registre ou assinale sua passagem. Os nomes fortes permanecem, na memória dos 
grande homens e das grandes mulheres que realizaram feitos inesquecíveis e de grande 
importância para a humanidade. 

     Tudo isso deve ser considerado, no momento em que você escolher os nomes que irão 
acompanhar seu filho ou sua filha por toda a vida, produzindo vibrações a cada vez que forem 
pronunciados e desencadeando energias que poderão ser decisivas para o sucesso ou para o 
fracasso de suas vidas. 

     Trata-se de uma tarefa de muita responsabilidade e muito difícil, mas que pode ser realizada com 
bom calma e com carinho. Para isso, colha o máximo possível de sugestões, preferindo nomes 



próprios tradicionais e evitando utilizar nomes híbridos, criados a partir da união de partes do nome 
do pai e da mãe.

     Para auxiliar nessa tarefa, apresentamos aqui uma seleção de nomes de pessoas famosas, que 
marcaram sua passagem na terra com grandes feitos ou atos de grande sabedoria e conhecimento. 
Cada um deles já provou suas qualidades vibratórias. Para escolher um para o seu filho ou filha, 
diga-o em voz alta algumas vezes, num local silencioso, imaginando que chama uma criança nesse 
momento. Visualize uma cena futura e pense numa criança respondendo a esse chamado. Se ao 
fazê-lo, seu coração lhe dará a resposta de que necessita. Experimente!

A
ABEL - segundo filho de Adão e Eva, era pastor.

ABELARDO BARBOSA - famoso apresentador da televisão brasileira, mais popularmente 
conhecido como Chacrinha.

ABÍLIO ÁLVARO DA COSTA COUTO - esportista brasileiro dedicado à natação. Foi o primeiro 
brasileiro a atravessar o canal da Mancha, atravessou também o Estreito de Gibraltar.

ABRAÃO - filho mais velho de Noé, foi escolhido por Deus para ser patriarca de um grande povo. 
Sua história é narrada no Gênesis, onde consta que faleceu aos 175 anos de idade.

ABRAHAM LINCOLN - político norte americano. Presidente dos estados unidos da América, eleito 
em 1860. Mostrou sempre firmeza na solução dos problemas em seu governo e é dele o célebre 
conceito de democracia "Governo do povo, para o povo e pelo povo".

ABRANCHES DA CÂMARA - nobre português, tomou parte saliente na Revolta de Lisboa, ocorrida 
em 1860. Foi um dos mais ilustres homens de sua época.

ADAM SMITH - estadista norte americano. Foi presidente dos Estados Unidos da América, sendo 
um dos governantes mais amado e respeitado em seu país. ë reconhecido mundialmente.

ADÃO - o primeiro homem, segundo a Escritura Sagrada, do qual procede toda a humanidade. Sua 
história é contada no Gênesis, onde consta que morreu com 930 anos de idade.

ADELAIDE - religiosa alemã, canonizada pela igreja católica por sua grande bondade. Foi imperatriz 
e regente única durante cinco anos. Construiu um claustro em Seltz.

ADELINO DE MAGALHÃES - advogado e escritor brasileiro. Bacharelou-se em Direito, exercendo a 



profissão, durante 40 anos. Sua produção literária, retrata a técnica típica da ficção brasileira.

ADEMAR FERREIRA - atleta brasileiro. recordista mundial de salto triplo e campeão olímpico por 
duas vezes, iniciou sua carreira em São Paulo e bateu o recorde pela primeira vez em 1951.

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - médico e político brasileiro. Fundador do extinto Partido 
Progressista Brasileiro, foi também governador do estado de São Paulo e candidato à presidente.

ADOLFO CELI - ator teatral italiano, radicado no Brasil. Trabalhou na Companhia Cinematográfica 
Vera Cruz, ganhou o prêmio "Saci" como melhor diretor e foi produtor de vários programas de TV.

ADONIRAM BARBOSA - ilustre compositor paulista. Entre outros sambas famosos, compôs "O 
Trem das Onze" e "Iracema", seu talento é reconhecido internacionalmente..

ADRIANA GALISTEU - modelo e manequim brasileira que ficou especialmente famosa por ter sido 
noiva de Aírton Sena.

ADRIANO - imperador romano que nasceu em Roma, no ano 76. Seu governo durou vinte anos e 
foi de grande prosperidade para todo o povo.

ADRIEN AUZONT - estudioso da matemática e dos astros. Descobridor do micrômetro de fios 
móveis, também fabricava telescópios. nasceu na França em 1630 e faleceu em 1691.

AFONSO - também chamado de "O Conquistador", foi o primeiro rei de Portugal. Era astuto político 
e valente guerreiro, seu reinado foi de grande esplendor.

AFRÂNIO DE MELO FRANCO - militar e político espanhol. Foi chefe do governo espanhol e diretor 
da academia militar de Saragoza, entre outros importantes cargos que exerceu.

AGAMEMNON SÉRGIO DE GODOY MAGALHÃES - professor e estadista brasileiro. Exerceu 
funções de promotor público na comarca de São Lourenço e Pernambuco. Foi deputado e grande 
defensor do parlamento, além de ocupar outros importantes cargos.

ÁGATA - virgem e mártir considerada santa. Padroeira da Ilha de Malta, é celebrada no dia 5 de 
fevereiro. Nasceu em Palermo, Itália, e foi sacrificada por ordem de Quinciano, no ano 251.

AGEU - profeta, cujos escritos ocupam o décimo lugar na coleção bíblica. Pertencia à estirpe 
sacerdotal.

ÁGILA - importante rei dos visigodos da Espanha, seu governo durou de 549 até 552.

AGNALDO RAIOL - conhecido cantor brasileiro. Apresentou-se no mundo inteiro e é enormemente 
apreciado por sua voz. Interpretou os mais ilustres compositores do Brasil.



AGOSTINHO - sacerdote e reconhecido filósofo. Foi consagrado santo pela Igreja Católica 
Apostólica Romana e é um dos mais importantes pensadores de sua época.

AÍRTON SENA - piloto de Fórmula 1. Um dos melhores do mundo, foi várias vezes campeão 
mundial e se tornou um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos.

ALBERT EISTEIN - notável físico alemão. Em 1933, emigrou para os Estados Unidos da América. 
Autor da teoria da relatividade, é considerado o descobridor da energia atômica.

ALBERTO SANTOS DUMONT - inventor do avião. Brasileiro conhecido no mundo inteiro por suas 
importantes criações.

ALCEU MAYNARD DE ARAÚJO - folclorista e jornalista brasileiro. Membro da Academia Paulista 
de Letras, concluiu vários cursos e obteve diversos diplomas, tendo uma brilhante carreira 
acadêmica.

ALCIBÍADES - importante estadista e orador ateniense. O nome designa uma pessoa de grandes 
qualidades.

ALCÍDES DE GASPERI - político e literato italiano. Membro do Partido Democrata-cristão, ocupou 
diversos cargos na política de seu tempo e escreveu várias obras.

ALEIXO PETROVICH - príncipe de Rússia. Primeiro filho de Pedro, o grande, nasceu em 1690 e 
mais tarde fugiu para Viena, pois foi obrigado a rejeitar a coroa pelo próprio pai.

ALESSANDRO FARNESIO - duque procedente de ilustre família italiana. Recorreu os católicos na 
França e triunfou por toda a Europa. nasceu em Roma no ano de 1545 e faleceu em 1592.

ALEXANDER GRAHAM BELL - célebre físico escocês. Naturalizou-se americano em 1882 e foi 
professor de surdos-mudos. É o grande inventor do telefone.

ALEXANDRA CAROLINA MARIA CARLOTA JÚLIA - rainha da Inglaterra, filha de Cristiano IX, rei 
da Dinamarca. 

ALEXANDRE MAGNO - importante rei da Macedônia. Conquistou vários povos e expandiu 
grandemente os seus domínios.

ALEXIS MAXIMOVITCH KALEDINE - militar russo. Comandou e exército em 1916 e após sua 
brilhante atuação, foi condecorado. Em 1917, tentou derrotar os bolcheviques, mas não obteve 
sucesso.

ALFREDO - o Grande. Rei anglo-saxônico, legislador inteligente, protetor das letras e fundador da 
Universidade de Oxônia.



ALÍPIO CORREA NETO - médico brasileiro. Foi deputado pela câmara de São Paulo, presidente da 
Associação Paulista de Medicina e membro do Corpo Médico do Hospital das Clínicas.

ALLAN KARDEC - sistematizador do espiritismo. Nasceu na França em 1804 e formou-se em 
Medicina.

ALMEIDA GARRET - visconde, romancista, poeta e lírico português. Sua carreira literária foi 
brilhante, explorou todos os gêneros da literatura e em todos deixou a marca de seu profundo 
talento.

ALOÍSIO AZEVEDO - escritor maranhense, foi também diplomata e atuou na Europa, na América do 
Sul e no Japão. É o grande nome do naturalismo brasileiro.

ALTINO MÁRIO DOS SANTOS - arquiteto brasileiro. Esteve ligado à diversos institutos nacionais e 
internacionais e entre outras obras, realizou o Hospital santo André e o Hospital São Luís.

ÁLVARES DE AZEVEDO - escreveu entre outros, "A Lira dos Vinte Anos". ë considerado um dos 
mais importantes escritores do romantismo brasileiro.

ÁLVARO DE CAMPOS - um dos pseudônimos de Fernando Pessoa.

AMADEU - rei da Sardenha, de 1773 a 1795. Criou o observatório astronômico, fez doações à 
Academia de Ciências, organizou o exercito e fortificou as fronteiras de seu reino.

AMADEUS MOZART - compositor e concertista austríaco. Um dos maiores talentos da música 
clássica de todos os tempos, iniciou sua carreira aos sete anos de idade e é aclamado no mundo 
todo.

AMAURY ANTÔNIO GOMES - esportista brasileiro. Célebre jogador de basquete, iniciou sua 
carreira na Argentina, e mais tarde jogou em importantes times brasileiros. Possui renome 
internacional.

AMÉLIA DE ORLÉANS BRAGANÇA - rainha de Portugal em 1889. Nasceu em 1865 e faleceu em 
1951.

AMÉRICO VESPÚCIO - navegador italiano. participou de inúmeras viagens na época de Colombo e 
a América tem esse nome em homenagem à ele. também descobriu a baia do Rio de Janeiro.

ANA LETÍCIA QUADROS - gravadora e pintora brasileira. Figurou em inúmeras exposições 
individuais, no Brasil e no exterior, inclusive por vários países da Europa. 

ANASTÁCIA - santa católica. Mártir no reinado de Nero, seu corpo foi transportado de Símio, para o 
santuário que lhe fizeram à mandato do patriarca Genádio. 



ANATOLE FRANCE - poeta, romancista e acadêmico francês. Dotado de extraordinário talento 
literário, era membro da academia Francesa de Letras e ganhou um prêmio Nobel de Literatura.

ANDRÉ BRETON - escritor francês, considerado o fundador do surrealismo, que defende a lógica 
da fantasia e do sonho. Deixou um legado de importantes obras e é reconhecido mundialmente.

ANDREÁ PISANO - célebre escultor e arquiteto italiano. Ocupou cargos públicos de relevância e foi 
famoso em sua época, pelos diversos trabalhos artísticos que realizou em seu país.

ANDREW JACKSON - estadista norte americano. Sétimo presidente dos Estados Unidos da 
América. participou de várias batalhas, entre elas a que expulsou os ingleses da Flórida.

ÂNGELA MARIA - cantora brasileira que fez enorme sucesso, inclusive no exterior. Dotada de uma 
maravilhosa voz, é considerada a maior cantora do Brasil.

ANGÉLICA DE JESUS - religiosa brasileira. Foi madre abadessa das religiosas de Nossa senhora 
da Conceição na Bahia e tornou-se célebre por sua imensa fé e coragem de heroína.

ÂNGELO FRONDONI - estadista argentino. Foi o primeiro presidente eleito pelo povo na argentina 
após a deposição de Peron. Era querido pelo povo.

ANÍBAL FREIRE DA FONSECA - escritor e advogado brasileiro. Membro da academia Brasileira de 
Letras. Foi deputado, Ministro da Fazenda e também, Procurador Geral da República.

ANICETO DOS REIS GONÇALVES VIANA - filólogo e foneticista português. Dedicou-se ao estudo 
de várias línguas, tanto européias, como orientais. 

ANITA MALFATI - célebre pintora brasileira. Pioneira, juntamente com Segall, do movimento 
moderno na arte brasileira. Fez exposições no Brasil e no estrangeiro e é extremamente talentosa.

ANSELMO BRONCAMP - estadista português. Eleito deputado em Lisboa em várias legislaturas, foi 
também Ministro da Fazenda e chefe do partido Progressista.

ANTÔNIO DE PÁDUA - santo. Religioso franciscano, famosos por sua oratória. Pregou o Evangelho 
aos mouros, na África e é um santo muito popular. Costuma ser festejado no dia 13 de junho.

APARECIDA - Nossa Senhora. A Virgem padroeira do Brasil. Seu templo encontra-se na cidade de 
Aparecida do Norte, no Estado de São Paulo e sua imagem foi encontrada por pescadores em 
1917.

APOLÔNIA - virgem e mártir. santa católica festejada no dia 9 de fevereiro. Nasceu na Alexandria e 
noa ano 249, foi condenada a morrer queimada.

ARARIPE JUNIOR - político e escritor brasileiro. Como homem público, exerceu os cargos de 



Secretário do Império, Secretário do Interior e Consultor Geral da república.

ARGOS - príncipe de Argos.

ARIADNE - filha do rei Minos de Creta. Ajudou Perseu a encontrar a saída do labirinto.

ARIMATÉIA - rico judeu de Jerusalém, é considerado santo. Encontrava-se com Jesus em segredo 
e sepultou-o depois de morto, conta a Bíblia que era um homem muito justo e bom.

ARISTEU - filho de Apolo, simbolizava a ação benéfica do sol, do verão e da primavera. 

ARISTIDES - estadista e general ateniense, filho de Lisímaco, denominado o Justo. O seu nome é 
empregado com freqüência para designar um notável e honrado administrador, incorruptível.

ARISTÓFANES DE BIZÂNCIO - gramático de Alexandria. Foi o inventor da acentuação e pontuação 
gregas. Melhorou um texto de Homero e restaurou os Diálogos de Platão.

ARISTÓTELES - o maior filósofo grego da antigüidade e considerado a maior figura de toda a 
filosofia. Fundou uma escola de filosofia em Atenas, que mais tarde viria a ser o Liceu. 

ARMANDO DIAZ - célebre militar italiano. Foi marechal de campo, Secretário de Estado maior e 
ocupou o Supremo Comando do Exército em 1917.

ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO - médico brasileiro. Interessou-se profundamente pelos 
problemas sociais e participou de importantes institutos de saúde no país.

ARQUIMEDES - físico, inventor e matemático grego. Notável sábio da antigüidade, contribuiu com 
numerosos princípios fundamentais de Geometria, Matemática e Mecânica.

ARTAXERXES - rei Persa, também conhecido como o Longímono, por possuir mãos longas. 

ARTHUR RIMBAUD - poeta francês. Considerado um talento precoce, escrevia desde muito jovem 
e é um dos maiores poetas do iluminismo. Deixou diversas e importantes obras.

ARTUR ANTUNES COIMBRA - um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, mais 
popularmente conhecido como Zico.

ARTURO FARINELLI - professor e historiador de literatura. Considerada uma das figuras de maior 
destaque no estudo de Literatura Comparada, é um dos maiores influenciadores do romantismo.

ARY BARROSO - célebre compositor brasileiro. Desde muito cedo, demonstrou grande talento para 
a música, compondo inúmeros sambas de sucesso no mundo inteiro, entre eles "Aquarela do Brasil" 
e "Você já foi à Bahia?".



ASPÁSIA - cortesã grega, famosa por sua beleza e inteligência. Em Atenas, reuniu em sua casa 
literatos, filósofos, artistas e políticos. Amante e mais tarde, esposa de Péricles.

ATALIA - segundo a Bíblia Sagrada, é mãe de Acazias, rei de Judá em Jerusalém. 

ATAULFO ALVES - grande cantor e compositor da Velha Guarda Brasileira, autor de "Laranja 
Madura" e outras músicas famosas.

AUGUSTE RODIN - artista francês. Um dos maiores escultores do mundo, foi também escritor. 
Possui inúmeras obras, entre as quais, as esculturas "O Beijo" e "O Pensador".

AUGUSTO DOS ANJOS - augusto, que significa nobre, solene, é um nome muito adequado para 
este importante poeta do pré-modernismo brasileiro. É o poeta mais original de sua época.

AURELIANO - imperador de Roma, de 270 à 275. Era de temperamento combativo e destacou-se 
na carreira militar.

AURÉLIO BUARQUE DE OLANDA - grande intelectual brasileiro. Consagrou-se com as edições do 
Dicionário Aurélio, que é considerado o melhor e mais completo dicionário da língua portuguesa.

AURORA - na mitologia romana é considerada a deusa da manhã, que deixa passar o sol pelas 
portas do oriente. Também é conhecida como uma deusa amorosa.

AXEL SCHIMIDT - esportista brasileiro, dedicado ao iatismo. Juntamente com seu irmão gêmeo, 
sagrou-se campeão diversas vezes e adquiriram renome internacional.

AZARIAS ANDRADE CARVALHO - médico e catedrático brasileiro. Publicou importantes trabalhos 
na sua área profissional e foi livre docente da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

AZEVEDO - eclesiástico e interventor brasileiro. Iniciou como tipógrafo, porém mais tarde ingressou 
no seminário. Anos depois, inventou e construiu a máquina de escrever.

 

b
BADEN POWEL - renomado compositor brasileiro. Iniciou seus estudos musicais aos oito anos de 
idade, durante sua gloriosa carreira, exibiu-se na Europa e Estados Unidos com grande sucesso.



BALDER - deus escandinavo enaltecido pela sua beleza e pelos raios de luz que emanavam de seu 
semblante. 

BALQUISSE - nome dado pelos autores árabes à Rainha de Sabá, que visitou Salomão, segundo a 
lenda bíblica.

BALTASAR DA SILVA LISBOA - juiz e pesquisador brasileiro. Publicou diversas obras, entre elas 
"Anais do Rio de Janeiro" e "Riqueza do Brasil em Madeiras de Construção e Carpintaria".

BÁRBARA - heroína brasileira pertencente a uma das mais ilustres famílias brasileiras. Tornou-se 
famosa pela coragem que demonstrou ter em sua época.

BARTOLOMEO DI PAGHOLO DEL FATORINNO - pintor italiano. Suas telas são na maioria de 
cunho sacro, sendo suas obras mais famosas "São Pedro e São Paulo".

BARTOLOMEU - um, dos doze apóstolos de Cristo, considerado santo. Nasceu na Galiléia e consta 
na Escritura sagrada que recebeu o Divino Espírito Santo no dia de Pentecostes.

BASÍLIO DE MAGALHÃES - professor, político, jornalista e escritor brasileiro. Pertence a diversos 
institutos e associações do Brasil e do exterior. É membro da Academia Paulista de Letras.

BATISTA CAETANO DE ALMEIDA NOGUEIRA - filósofo, político, jornalista e poeta brasileiro. Lutou 
pela Independência do Brasil, foi deputado e criador do mais completo dicionário tupi-guarani.

BELARMINO CARNEIRO - jornalista, poeta e político brasileiro. Foi fundador da revista A Semana e 
redator de O País. Nasceu em 1847 e faleceu em 1918.

BELISÁRIO - general bizantino. Serviu com dedicação, fidelidade e valentia ao rei Justiniano, 
vencendo os Persas, os Visigodos, os Ostragodos e os Unos.

BELMIRO BRAGA - comediógrafo e poeta brasileiro. Autor de "Contos do meu Rosário e Rosas", 
entre outras obras de renome. Nasceu na cidade de Juiz de Fora em 1870 e faleceu em 1937.

BELMONTE - desenhista e escritor brasileiro. Atuou profissionalmente em jornais nacionais e 
estrangeiros, destacando-se por seu talento profissional.

BEMJAMIN FRANKLIN - estadista norte americano. Auto didata, salientou-se por sua grande 
capacidade intelectual. Autor de importantes invenções, também colaborou para a Independência 
dos EUA.

BENEDITO - franciscano italiano, filho de africanos, é conhecido no Brasil como "Santinho Preto". 
Em 1640, foi fundada em sua memória a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.

BENITO PABLO JUAREZ - estadista mexicano. Foi deputado, governador, Ministro da Justiça, 



Presidente da Suprema Corte de Justiça e do país, além de outros importantes cargos. 

BENJAMIM CONSTANT BOTELHO DE MAGALHÃES - professor, político e militar brasileiro. 
Propagandista do positivismo, lutou pela implantação da república no país. O lema da bandeira 
brasileira "Ordem e Progresso", é de sua criação. 

BENTO - fundador da Ordem Monástica dos Beneditinos. Era descendente de família nobre e 
tornou-se um santo. É festejado no dia 21 de março.

BENVENUTO CELLINI - o maior ourives do renascimento. Tornou-se célebre por seu trabalho.

BERNADETE SOUBIROURS - santa católica. religiosa francesa, camponesa sem nenhuma 
instrução, aos 14 anos teve suas primeiras visões da Virgem Maria. É festejada em 11 de fevereiro.

BERNARD KELLERMANN - romancista alemão. Viajou por vários países, relatando em seus livros, 
aspectos dos lugares visitados. suas obras, apresentam sempre um aspecto futurista.

BERNARDINO LUINI - pintor italiano. Suas obras caracterizam-se pela profundidade de sentimentos 
simples e a maioria de seus trabalhos, se encontram nas igrejas de Milão.

BERNARDO GERMANO ESTEVÃO DE LA VILLE - conde de Lacépede. naturalista francês, atraído 
pelas ciências e artes. Figurou também na política, ocupando altos cargos junto ao governo.

BERTRAND ARTHUR WILLIAN RUSSEL - filósofo, matemático e sociólogo inglês. recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz em 1950, e no mesmo ano, o Prêmio Nobel de Literatura.

BEATRIZ - a amada de Dante, inspiradora de sua rica obra literária.

BLAISE PASCAL - escritor, filósofo, físico e matemático grego. Desde cedo demonstrou notável 
aptidão para a Ciência. É autor do famoso "Princípio de Pascal" e da máquina de calcular, entre 
outras.

BLOTA JÚNIOR - político, radialista e jornalista brasileiro. Foi colaborador de renomados jornais no 
país, membro de importantes comissões no governo e reeleito deputado por três vezes.

BOB MARLEY - cantor e compositor jamaicano, famoso no mundo todo. Considerado o pai do 
"reguee".

BONIFÁCIO - foi canonizado santo no dia 5 de junho e por isso é comemorado nesta data. Nasceu 
em 680, no condado inglês de Devonshire e faleceu em 755, na Frísia.

BÓRIS LEONIDOVITCH PASTERNAK - escritor e poeta russo. ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 
em 1958, onde os escritor, descreve a vida na Rússia, durante os anos revolução comunista.



BRANCA DE CASTELÃ - rainha da França. Durante seu reinado, conseguiu com grande habilidade 
sanar todos os problemas políticos garantindo grande paz e harmonia em seu país.

BRÁS CUBAS - nobre português, nascido em 1500, veio para o Brasil para tomar conta da capitania 
de São Vicente. Fundou o Hospital de Misericórdia de Santos e foi provedor da Fazenda Real.

BRASÍLIO ITIBERÊ DA CUNHA - diplomata, músico e compositor brasileiro. representou o Brasil 
em vários países europeus e foi Adido da Legação em Berlim.

BRIDA - bruxa moderna, pertencente à sociedade chamada Wicca. Tornou-se famosa no mundo 
inteiro com o romance de Paulo Coelho sobre sua vida.

BRÍGIDO SANTOS - político, escritor e historiador brasileiro. Nasceu em São João da Barra, no 
estado do Rio de Janeiro em 1829 e faleceu em 1921. Sua obra mais importante é a "História do 
Ceará".

BRUNA LOMBARDI - atriz e apresentadora de televisão. Considerada uma das mulheres mais 
bonitas do Brasil, também atuou com talento no cinema e é reconhecida mundialmente.

BRUNO GIORGI - escultor brasileiro. Estudou na Europa e ao regressar ao Brasil, fez diversos 
trabalhos para o governo, na cidade de Brasília, que hoje constituem importantes pontos turísticos.

 

C
CACILDA BECKER - atriz brasileira de renome internacional. Inaugurou o Teatro Brasileiro de 
Comédia e recebeu o prêmio como melhor atriz nos anos de 1951 e 1952.

CAETANO VELOSO - cantor e compositor da Música Popular Brasileira. Autor e intérprete de 
inúmeros sucessos, famoso tanto no Brasil como no exterior.

CAIO JÚLIO CESAR - imperador romano. Eloqüente político e hábil guerreiro, conseguiu conquistar 
a simpatia do povo e do exército, foi nomeado ditador perpétuo. Nasceu no ano 100 a. C.

CAMILA - virgem guerrilheira, filha de Metabo, rei dos volcos. Uma das heroínas do clássico Eneida, 
de Virgílio.

CAMILO CASTELO BRANCO - foi um dos primeiros escritores profissionais da língua portuguesa. 



Teve várias obras editadas, de grande importância para a literatura portuguesa.

CÂNDIDO PORTINARI - célere artista brasileiro. Considerado o maior pintor brasileiro de todos os 
tempos, realizou exposições no mundo inteiro e foi agraciado com diversos prêmios.

CARLA PEREZ - famosa bailarina do grupo "Tchan". Brasileira, conhecida no mundo todo por seu 
jeito específico de dançar, tornou-se também um símbolo sexual.

CARLOMANO - mestre-de-palácio dos francos da Austrália. Em 747, passou seus domínios ao 
irmão e retirou-se para a Itália, onde tornou-se frei beneditino.

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - poeta modernista, nascido no estado de Minas Gerais. É 
muito famoso no Brasil e em todo o mundo sua obra é bem conhecida.

CARLOTA JOAQUINA - rainha de Portugal, esposa de Dom João VI. Mulher de grande força 
política, foi também extremamente ambiciosa e tentou sem sucesso tornar-se regente do Brasil.

CARMEM MIRANDA - notável cantora brasileira. popularizou a marchinha e o samba, não só no 
Brasil mas como no exterior. Também fez cinema nos Estados Unidos e interpretou grandes 
sucessos.

CAROLINA - rainha de Nápoles. nasceu em Viena, no ano de 1752 e faleceu em 1814.

CASIMIRO JOSÉ MARQUES DE ABREU - poeta romântico, de gosto popular, famoso pela 
simplicidade de seus temas. Conhecido principalmente pela poesia intitulada "Meus oito anos".

CÁSPER LÍBERO - jornalista brasileiro. Foi o fundador da primeira agência de noticias no Brasil. 
possuía espírito dinâmico e altamente idealista e foi um dos maiores jornalistas de sua época.

CASSANDRA - profetiza grega que recebeu de Apolo o dom de prever o futuro. Previu a Guerra de 
Tróia.

CASSANDRO - rei da Macedônia. Em 317, conquistou Atenas. Nasceu em 354 a.C. e faleceu em 
297 a.C.

CASSIANO RICARDO - poeta participante da Semana da Arte Moderna, entre outras obras 
famosas, escreveu "Martim Cererê".

CASSIOPÉIA - esposa de Cefeu, rei da Etiópia. Por ser uma mulher de grande beleza, de acordo 
com a mitologia grega, depois de morta foi transformada numa constelação.

CASTRO ALVES - o maior poeta baiano, grande lírico. Escreveu como ninguém sobre o 
abolicionismo e sua obra é considerada extraordinária. "O Navio Negreiro" é um exemplo disso.



CATARINA - imperatriz russa. Proclamada rainha, realizou um grande governo, incentivou a 
agricultura e o comércio, fundou colégios e criou a Academia De Literatura Russa.

CAUBI PEIXOTO - cantor brasileiro possuidor de uma voz fenomenal. No meio musical e artístico, é 
também conhecido como "O Professor". Entre seus inúmeros sucessos destaca-se "Conceição".

CECÍLIA MEIRELES - poetisa brasileira muito famosa, é tida como uma dos maiores vultos da 
poesia no Brasil.

CELSO MONTEIRO FURTADO - economista, sociólogo e conferencista brasileiro. Técnico de 
organizações e finanças no governo Brasileiro, é membro permanente do corpo de economia da 
ONU.

CERVANTES SAAVEDRA - escritor espanhol, autor do célebre clássico "Dom Quixote de La 
Mancha". Dotado de um gênio brilhante, tornou-se famoso no mundo inteiro através de sua obra.

CESAR SALGADO - escritor e historiador brasileiro. Ocupou altos cargos políticos no Brasil e 
também em instituições governamentais e literárias de cunho internacional. 

CHARLES SPENCER CHAPLIN - ator inglês que se tornou conhecido e admirado no mundo inteiro 
através de seu personagem Carlitos. Realizou inúmeros filmes e foi o rei do cinema mudo.

CHARLOTE CLOTILDE JOSEPHINE MARIE DE VAUX - escritora francesa. Durante toda sua vida, 
manteve correspondência com August Comte e parece ter sido sua maior inspiradora.

CHICO BUARQUE DE HOLANDA - um dos maiores cantores e compositores do Brasil, é também 
um grande intelectual. Possui fama internacional.

CHIQUINHA GONZAGA - primeira mulher brasileira a compor e atuar profissionalmente como 
musicista. Entre outras tantas composições, é autora da conhecida marchinha "Oh, abre alas".

CÍCERO - padre nordestino considerado santo por seus seguidores, a quem atribuem a fama de 
milagreiro. Possui fama internacional e acredita-se que em breve será canonizado pelo Vaticano.

CIRILO - religioso de origem grega, tornou-se santo. Inventou um alfabeto denominado Cirílico, 
usado em vários países eslávicos e na união Soviética. Traduziu a Bíblia sagrada para o Eslavo.

CIRO - rei do Persas à partir de 558. Tornou-se também Senhor da Mesopotâmia, das cidades 
gregas e da Ásia menor. Foi rei da Babilônia, o que na época significava ser rei do mundo.

CLARA NUNES - ilustre cantora brasileira que interpretou grandes compositores da MPB. É 
reconhecida internacionalmente por seu talento musical.

CLARICE LISPECTOR - uma das maiores romancistas brasileiras, entre suas obras destaca-se o 



livro "A Hora da Estrela".

CLAUDE BERNARD - fisiólogo francês. Formou-se em medicina no Cóllege de France em Paris. 
tornou-se famoso por descobrir o sistema vasomotor e seus estudos são muito importantes ainda 
hoje.

CLAUDIA RAIA - atriz de teatro e televisão. Muito famosa na atualidade, tem seu trabalho 
reconhecido mundialmente. É também uma grande dançarina.

CLÁUDIO GALENO - médico grego. Realizou importantes pesquisas e descobertas na área da 
saúde, sendo que sua obra é considerada o fundamento de toda a Medicina e Fisiologia.

CLEMENT RICHARD ATTLEE - Notável político da Inglaterra. Lutou por uma melhoria na qualidade 
de vida dos pobres, reivindicando-lhes melhores salários e liberdade.

CLEMENTINA DE JESUS - artista brasileira. cantora e compositora, é considerada uma grande 
sambista e tem uma carreira de muito sucesso, inclusive no exterior.

CLEMENTINO ROCHA FRAGA - médico, literato e acadêmico brasileiro. Acabou com o surto de 
febre amarela no Brasil na década de 20 e tornou-se famoso por este seu notável trabalho.

CLÉOPATRA - rainha do Egito. Nasceu em Alexandria no ano 69 a.C. e subiu ao trono em 51 a.C. 
Tem a fama de ter sido uma mulher extremamente bela e atraente.

CLODOMIR VIANA MOOG - escritor brasileiro. Membro da Academia Brasileira de Letras, foi 
também representante do Brasil na ONU. Autor de uma extensa obra, incluindo romances e 
biografias.

CLÓVIS DE BEVILACQUA - escritor e jurisconsulto brasileiro. Ocupou cargos jurídicos importantes, 
foi membro da Assembléia constituinte, fundador da Academia Brasileira de Letras e elaborador do 
Projeto do Código Cívil Brasileiro, entre outros.

CONFÚCIO - o primeiro e mais célebre filósofo chinês. Elaborou toda a legislação chinesa, que 
perdurou até pouco tempo. Sua doutrina propõe uma moral fundamentada sobre o respeito e o 
amor.

CONRADO JACÓ NIEMEYER - militar brasileiro. participou das lutas em Pernambuco e 1817 e 
combateu em favor da Independência. Também dirigiu a construção de pontes, açudes e estradas.

CONSTANÇA - rainha de Portugal. Esposa de D. Pedro I e causa de uma luta entre Portugal e 
Espanha, pois seu ex marido, Afonso XI, rei de Costela, não queria permitir sua saída da Espanha.

CONSTÂNCIO - imperador romano, cognominado "O Cheoro". Foi governador da Bretanha. 
Destacou-se pela justiça com que governava, em especial por ter impedido a perseguição aos 



cristãos.

CONSTANTINO - rei da Grécia. Comandou as tropas gregas na luta contra os turcos. Ao iniciar-se a 
i Guerra mundial, adotou uma posição de neutralidade. Nasceu em 1868 e faleceu em 1923.

CORNÉLIA - filha de Cipião. Mulher culta e inteligente, com caráter firme. procurou educar os filhos, 
no amor ao povo, para serem bons cidadãos e bons dirigentes.

CORNÉLIO - santo católico, comemorado em 2 de fevereiro. Centurião e mártir romano, fundador 
da Igreja de Cesária e viveu nos primeiros tempos da era cristã. catequizou São Pedro.

CRHISTOPH KELLER - filólogo, geógrafo e historiador alemão. Apontado como um dos pioneiros 
do estudo da língua samaritana, dedicou-se à elevação do padrão dos estudos clássicos.

CRISÓSTOMO - religioso que se converteu ao cristianismo e é considerado santo pela igreja 
católica. Nasceu em Antióquia, no ano de 347 e é festejado em 27 de janeiro.

CRISTIANE TORLONI - atriz de cinema e televisão, é muito famosa e bem quista por sua atuação 
profissional. Participou de inúmeras novelas e tem fama internacional.

CRISTIANO MACHADO - estadista brasileiro. Foi embaixador do Brasil no Vaticano, e além de 
ocupar importantes cargos no governo, em 1933 convocou a Assembléia Nacional Constituinte.

CRISTINA - rainha da Suécia, foi coroada em 1650. Destaca-se por ter tido grande dedicação pela 
Cultura, pelas Ciências e Artes. Fundou em Roma a Academia dos Arcádes e correspondeu-se com 
grandes intelectuais de sua época.

CRISTÓBAL DE OLID - conquistador espanhol. Acompanhou Cortez em sua expedição a Nova 
Espanha e participou de várias outras.

CRISTÓVÃO - santo cristão, comemorado no dia 9 de maio pela igreja grega e no dia 5 de julho 
pela igreja latina. Seu nome quer dizer "aquele que conduz Cristo".

CUSTÓDIO DE FARIA - presbítero português. Em paris, iniciou-se nas práticas do magnetismo, 
através do que tornou-se famoso em toda Europa. Participou das lutas da Revolução Francesa.

D
DAFNE - ninfa do Parnaso.

DALTON - químico naturalista e físico inglês. Criador da Teoria Atômica em Química, realizou um 



estudo sobre a anomalia da visão das cores, denominado daltonismo. 

DAMASO - papa espanhol canonizado pela igreja católica. Festejado em 11 de dezembro, 
empreendeu intensos trabalhos nas catacumbas fazendo importantes descobertas.

DAMIÃO - patriarca de Alexandria. Criou a seita dos damianistas, acreditava sobretudo no poder da 
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nasceu em 509 e faleceu em 601.

DANIEL - profeta judeu de linhagem nobre. famoso por suas interpretações de sonhos, serviu ao rei 
Nabucodonossor e duas vezes lançado à cova dos leões, escapou ileso.

DANIELA MERCURY - cantora brasileira que faz um enorme sucesso na atualidade, no Brasil e no 
exterior. Além de lançar músicas inéditas, também regravou grandes clássicos da MPB.

DANILO - príncipe-bispo de Monte Negro. Promulgou um Código penal, criou escolas, incentivou a 
produção de seu país e centralizou a cobrança de impostos.

DANTE ALIGUIERI - poeta italiano de família burguesa. Desempenhou importante papel político e 
realizou missões diplomáticas por seu país, mas o que o consagrou realmente, foi sua mais 
brilhante obra literária, denominada "A Divina Comédia".

DANTON - político e advogado francês, um dos mais famosos vultos da Revolução Francesa, tido 
como herói. Foi também Ministro da justiça e membro do Conselho Executivo Provisório.

DARCI PENTEADO - pintor, desenhista, figurinista e cenógrafo brasileiro. realizou diversas 
exposições do seu trabalho, coletivas e individuais, chegando a atingir renome internacional.

DARIO - rei Persa. apontado como um dos maiores legisladores do Oriente. Durante seu governo, 
pacificou revoltas, e desenvolveu a agricultura. Nasceu em 550 a.C. e faleceu em 485 a.C.

DARWIN - naturalista, fisiologista e biólogo inglês. Autor de uma obra importantíssima para todas as 
Ciências e para o entendimento da vida no planeta, intitulada "A Origem das espécies".

DAVI - segundo rei dos israelitas. Venceu o gigante Golias e uniu Judá e Israel num só reino, cuja 
capital era Jerusalém. De acordo com a Bíblia, foi o soberano mais poderoso da Ásia Ocidental.

DAVID FREDERICH STRAUSS - escritor e teólogo alemão. Publicou "A vida de Jesus", obra que o 
consagrou no mundo todo. mais tarde tornou-se ateu e desligou-se completamente do cristianismo.

DAVISON ROCKEFELLER - industrial norte americano. Mais conhecido como "o rei do petróleo", 
fulgura entre os homens mais ricos e influentes do mundo.

DÉCIMO MAGNO AUSÔNIO - poeta latino. Exerceu a função de prefeito de Lácio, Líbia e Gália. 
Escreveu em prosa e verso e na metade de sua vida, converte-se ao cristianismo.



DÉCIO JÚNIOR JUVENAL - célebre poeta satírico latino. Advogado e funcionário imperial, satirizava 
a corrupção, a luxúria e o abuso de poder dos poderosos. Suas obras encontram-se entre as mais 
valiosas produções da literatura latina. Nasceu no ano 42.

DELFINO DOS SANTOS - poeta brasileiro. Inicialmente suas obras se caracterizavam pela 
inspiração romântica, mas mais tarde tornou-se parnasiano. Possui uma obra muito vasta.

DELMIRA AUGUSTINI - escritora uruguaia. De vocação poética precoce, desde muito jovem, 
colaborou para diversas revistas de seu país. O amor sempre esteve entre seus temas preferidos.

DEMÉTER - considerada a deusa da terra e das forças da natureza, protege a agricultura e os 
casamentos.

DEMÉTRIO NUNES RIBEIRO - engenheiro, político e jornalista brasileiro. Foi Ministro da agricultura 
e apoiou a República. Nasceu em 1854 e faleceu em 1931.

DEMÓCRITO - notável filósofo grego. Realizou muitas viagens para aumentar seus conhecimentos, 
esteve no Egito, Pérsia e Caldéia. Acreditava que a verdadeira finalidade da vida é a felicidade.

DEMÓSTENES - orador e estadista grego, cognominado "O Pai da Eloquência". Homem muito 
sábio, era possuidor de uma enorme força de vontade e perseverança.

DENIS DIDEROT - escritor, filósofo e literato francês. Entre outras importantes obras literárias, 
empreendeu a organização da Enciclopédia, que iniciou em 1751 e finalizou em 1772.

DEODORO DA FONSECA - político e militar de renome. Foi o proclamador da república no Brasil e 
o primeiro presidente do país. Foi também o criador e presidente do Clube Militar.

DEOLINDO AUGUSTO DE NUNES COUTO - médico e escritor brasileiro. membro da Academia 
Brasileira de Letras e presidente da Academia Brasileira de Medicina por três vezes seguidas. 
Obteve inúmeros títulos de renome na sua profissão.

DIANA DE POTIERS - célebre personagem francesa. Destacou-se por sua devoção às Artes. foi 
amante do Príncipe Henrique e quando este ascendeu ao trono, tornou-se rainha.

DIMITRI - novelista russo. Acreditava na possibilidade unificar o paganismo grego com os espírito 
de sacrifício cristão. Publicou um ensaio sobre a decadência da literatura russa.

DINIS - rei de Portugal, cognominado "O lavrador". É considerado também o primeiro poeta 
português. Durante seu governo fez inúmeras obras e fundou a Universidade de Lisboa.

DINÓCRATES - arquiteto macedônio que viveu no ano 300 a.C. Presidiu a construção de 
Alexandria.



DIOCLECIANO - imperador romano. Reinou de 284 até 305. Durante seu governo, construiu 
fortalezas e apoiou o paganismo, perseguindo duramente os cristãos.

DIODORO DA SICÍLIA - historiador grego do final do século I a.C. Sua obra máxima "A Biblioteca 
histórica" consta de 40 volumes e narra a história do povo grego.

DIÓGENES - filósofo grego. Nasceu no ano 412 a.C. e morreu no ano 323 a. C.

DIOGO RODRIGUES DA SILVA VELASQUEZ - pintor espanhol. Autor de grandes e famosa obras, 
pintou a nobreza de sua época e é conhecido no mundo todo.

DIONÉLIO MACHADO - escritor brasileiro. Autor de "Um pobre homem", "Desolação" e "Passos 
perdidos", entre outros livros de sucesso. também foi deputado no Rio Grande do Sul.

DIONÍSIO - bispo francês, declarado santo pela igreja católica. É festejado no dia 9 de outubro.

DJANIRA MOTA E SILVA - célebre pintora brasileira. Sue interesse pela vida e costumes populares, 
levou-a a viajar por todo o Brasil, tendo inclusive contato com várias tribos indígenas.

DOMÉNICO CIMAROSA - compositor italiano, famoso por suas obras cômicas. Foi músico da corte 
de Catalina II e Lolpoldo II. Nasceu no ano de 1749 e faleceu em 1801.

DOMÊNICO PACINI - físico italiano. Realizou trabalhos sobre o colorido azulado do céu, entre 
outras pesquisas de relevância. Ocupou a cátedra de Física Experimental, na Universidade de Bari.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - político e pedagogo argentino. Descendente de nobre família 
espanhola, exerceu diversos cargos importantes junto ao governo.

DOMINGOS DA GUIA - futebolista considerado um dos maiores zagueiros do mundo. Jogou no 
Bangu, Vasco da gama e Corinthians entre outros times. Foi inúmeras vezes campeão.

DOMINÍCIO DA GAMA - diplomata brasileiro. Trabalhou em vários periódicos fluminenses, mas 
destacou-se sobretudo, na carreira política, ocupando altos cargos junto ao governo.

DOMINIQUE JOSEPH GARAT - político francês. Foi ministro da justiça da França e participou 
ativamente da revolução Francesa, ocupou ainda outros importantes cargos políticos.

DONATELO - escultor italiano. Nasceu em Florença, em 1386 e faleceu em 1466. Foi o percursor 
de Miguel Ângelo, a maioria de suas obras são de cunho sacro. 

DONATO D’AGNELO BRAMANTE - arquiteto e pintor renascentista italiano. Projetou a basílica de 
São Pedro, cuja planta foi posteriormente modificada e concluída por Miguel Ângelo.



DONIZETTI - compositor italiano. Entre suas 65 óperas, destacam-se principalmente "Ana Bolena" e 
"Elixir do Amor".

DÓRIA - almirante genovês, cognominado "o libertador de Gênova". Homem corajoso e destemido, 
navegou o Mediterrâneo durante vários anos, sempre em nome de sua tão querida pátria.

DORIVAL CAYMMI - um dos maiores compositores e intérpretes da Música Popular Brasileira.

DOROTÉIA - mártir cristã considerada santa. É festejada no dia 6 de fevereiro e é considerada a 
protetora dos jardineiros. 

DUARTE DE ALBUQUERQUE COELHO - militar português, donatário da capitania de Pernambuco 
e fundador de Olinda.

DULCINÉIA - célebre personagem do romance de Cervantes. É a amada de Dom Quixote.

E
EDER JOFRE - pugilista brasileiro. Foi campeão mundial de pesos-galos, conseguiu consagração 
mundial, derrotando sucessivamente os maiores lutadores de sua categoria.

EDGAR ALLAN POE - célebre escritor norte americano. É considerado o precursor de importantes 
tendências da poesia e criador do conto moderno. Deixou uma vasta e rica obra.

EDMUNDO BITENCOURT - jornalista brasileiro. Também formado em Direito, iniciou sua carreira 
como advogado ao lado de Rui Barbosa e em 1901 fundou o importante jornal "Correio da Manhã".

EDSON ARANTES DO NASCIMENTO - futebolista. mais conhecido como Pelé, o Rei, é 
simplesmente considerado o melhor jogador de futebol do mundo, de todos os tempos.

EDU LOBO - célebre compositor e cantor brasileiro. Possuidor de uma brilhante carreira artística, de 
enorme sucesso no Brasil e no mundo. ganhou inúmeros prêmios por seu talento musical.

EDUARDO - rei da Irlanda e da Inglaterra. Subiu ao trono em 1901, durante seu reinado, mostrou-se 
profundo conhecedor da política da época, agindo com liberalidade e inteligência.

EGEU - rei de Atenas. Era pai de Teseu. 

EGÍDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - jurista, filósofo, jornalista e político brasileiro. Eleito deputado 
pelo Partido Conservador em várias legislaturas. Fundou o primeiro Curso de Sociologia no Brasil.



ELEONORA ULRICA - rainha da Suécia. Desempenhou durante o seu reinado um importante papel, 
demonstrando energia e autoridade à toda prova.

ELIAS ÁLVARES LOBO - maestro, professor e compositor brasileiro. Compôs maravilhosas óperas, 
de grande sucesso em sua época e deixou uma obra vastíssima, de grande importância.

ELIZABETH - rainha da Inglaterra, reinou de 1558 a 1603. Realizou a reforma religiosa no seu país, 
e manteve durante seu governo uma política de equilíbrio. Apoiou o desenvolvimento da cultura.

ELMANO CARDIN - escritor, jornalista e economista brasileiro. Foi membro da Academia Brasileira 
de Letras e diretor do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. 

ELVIS PRESLEY - cantor popular norte americano. Tornou-se ídolo nacional e internacional, tendo 
suas canções tocadas e conhecidas no mundo inteiro.

EMERSOM FITIPALDI - corredor de Fórmula 1. É considerado como um dos melhores pilotos do 
mundo e foi várias vezes campeão. Por sua atuação profissional é reconhecido internacionalmente.

EMÍDIO DANTAS BARRETO - militar, político e escritor brasileiro. Destacou-se nas operações 
contra Canudos e atuou como voluntário na Guerra do Paraguai. Foi governador de Pernambuco.

ÉMILE DURKHEIN - sociólogo francês. à ele é atribuída a criação da sociologia, pois foi o primeiro 
estudioso a fazer o estudo de um fato social de maneira completamente cientifica.

EMÍLIA - mártir canonizada pela igreja católica no ano de 1917. Sua consagração se deu devido ao 
sacrifício verdadeiro pela fé. 

EMILIANA - religiosa italiana considerada santa. pertencia a uma família de religiosos, sendo sua 
irmã também uma santa.

EMÍLIO MARCONDES RIBAS - higienista brasileiro. Destacou-se como integrante da comissão de 
combate à febre amarela e desenvolveu notável atividade no combate à epidemias.

EMILLIANO ALBUQUERQUE DI CAVALCANTI - pintor brasileiro e um dos idealizadores da 
"Semana de Arte Moderna". Viajou por toda a Europa onde realizou exposições de sua obra.

ENOC - ou Enoque, grande sábio que serviu à Deus. Conta a Bíblia Sagrada que foi o homem que 
mais anos viveu sobre a Terra. Não morreu, foi transladado para o Céu pelo Senhor.

ENRICO CARUSO - tenor italiano de grande renome, cantou as mais importantes óperas de sua 
época. Adquiriu grande fama, graças à qualidade de sua voz.

EPICURO - filósofo grego. Criador do epicurismo, escola que defende o prazer, não o sensual, mas 
o adquirido pelo espírito e pela vontade, como o principal objetivo da vida humana.



EPIFÂNIO PTOLOMEU - rei do Egito, governou de 205 a 181 a. C. Subiu ao trono com cinco anos 
de idade, depois de adulto, casou-se com Cleópatra. 

EPÍLOGO DE GONÇALVES CAMPOS - célebre médico e militar brasileiro. Exerceu diversos cargos 
de alto relevo junto ao governo, principalmente na área da Educação

EPITÁCIO DA SILVA PESSOA - político, estadista, diplomata e militar brasileiro. Foi secretário geral 
do governo e em 1898, tornou-se Presidente da República Ocupou diversos cargos de destaque no 
governo e em 1922, novamente foi eleito Presidente do país.

ERASMO - filósofo holandês renascentista. Era defensor das idéias liberais e do racionalismo. 
Como escritor influenciou sobremaneira a literatura do século XVI e é autor de importantes obras.

ERASTÓTENES - matemático, astrônomo e filósofo grego. realizou importantes medidas sobre as 
medidas do planeta e fixou o meridiano terrestre, inventou o crivo e o astrolábio.

ÉRICO VERÍSSIMO - romancista e novelista brasileiro muito conhecido. Teve muitas de suas obras 
filmadas, entre elas "Olhai os Lírios do Campo".

ERICSSON - engenheiro sueco. realizou importantes inventor, como um propulsor de hélice para 
locomotivas, e construiu potentes navios de guerra. Também escreveu alguns livros.

ERNEST CURTIUS - humanista e arqueólogo alemão. Foi professor de história e Filosofia Clássica 
em Berlim e autor de duas importantes obras "A História da Grécia" e "Peloponeso".

ERNESTO GOMES CARNEIRO - general brasileiro. Participou da Guerra do Paraguai e é tido como 
herói defensor da cidade da Lapa, no Paraná. 

ESAÚ - segundo a Bíblia Sagrada, é o primogênito de Isaac e Rebeca. Foi chefe de um povo 
inimigo dos judeus.

ÉSON - herói tessálio. Chegando a idade avançada, a pedido de seu filho Jasão, foi rejuvenescido 
pela feiticeira Medéia.

ESOPO - fabulista grego. Viveu durante os séculos VII e VI a.C. Viajou pela Ásia e Grécia, foi amigo 
do rei Creso. Entre suas famosas fábulas, destaca-se "O lobo e o cordeiro" e "A raposa e as uvas.

ESTANISLAU - rei da Polônia. Foi coroado em 1704 e afastado da coroa em 1709. Voltou a reinar 
entre 1733 e 1735. Mais tarde, recebeu os ducados de Lorena e Bar.

EMANUEL SWEDWNBORG - reformador religioso, cientista e filósofo sueco. Prestou serviços 
militares como engenheiro e dedicou-se ao estudos de assuntos espirituais.



ESTER - rainha da Pérsia. Jovem judia muito bela, nasceu na Babilônia e foi escolhida para ser 
esposa do rei, conseguindo assim a libertação de seu povo. Sua história é contada no Velho 
Testamento.

EUDÓXIA - imperatriz romana do Oriente. Durante sua vida, dedicou-se à literatura, especialmente 
à composição de poemas de caráter religioso.

EUFRÁSIA - monja considerada santa. Festejada no dia 11 de fevereiro. Aos dezoito anos de idade 
entrou para um convento de monges e lá permaneceu até o dia de sua morte.

EUGÊNIA - imperatriz da França. também possuía o título de Condessa de Teba e foi esposa de 
Napoleão III.

EUGÊNIO - príncipe austríaco. também foi general e dedicou-se com bravura e valentia em todas as 
batalhas que participou. Também valorizou grandemente as Artes e as Letras.

EULER - estudioso suíço. Empreendeu também vários outros estudos, teologia, medicina, Línguas 
Orientais e Astronomia. Mas foi na Matemática que empreendeu suas mais importantes 
descobertas.

EURÍPEDES - poeta trágico grego. Estudou Pintura, Retórica, Física e Filosofia. É autor de 
inúmeras obras e colaborou grandemente para o teatro.

EUSÉBIA - mártir cristã declarada santa. Dirigiu o Mosteiro de São Cirino, nas proximidades de 
Marselha e morreu em nome de sua fé nos princípios da igreja católica. 

EUSÉBIO - santo católico. Foi papa durante o ano 309 e graças a um epitáfio a ele dirigido, escrito 
pelo papa S. Dâmaso é que se tornou conhecido. É festejado no dia 26 de setembro. 

EZEQUIAS - rei de Judá. Governou durante 29 anos, realizando grandes obras. Foi curado de uma 
grave moléstia e professou um cântico em louvor de Deus. Sua história consta na Bíblia.

EZEQUIEL - profeta hebreu. Nasceu no século VII a.C. Suas visões e profecias encontram-se na 
Bíblia, num livro com o seu nome. É considerado um dos quatro grandes profetas.

ESRNESTO NAZARÉ - notável compositor brasileiro. Era também pianista e seu talento musical, 
lhe valeu grande sucesso e reconhecimento de nível internacional. 

ESTÁCIO DE SÁ - militar e político português. Terceiro governador geral do Brasil, em 1565, lançou 
os primeiros alicerces da cidade do Rio de Janeiro.

ESTANISLAO PONIATOWISK - príncipe polonês. Durante a mocidade, destacou-se na Guerra 
contra os turcos e mais tarde por meio de artimanhas políticas tornou-se senador e príncipe.



ESTER BUENO - tenista brasileira, nasceu em 1939. Campeã mundial por duas vezes, também 
venceu outros importantes torneios nacionais e internacionais.

ESTEVAM DE SOUZA RESENDE - barão, jornalista, parlamentar, político e industrial brasileiro. 
cavaleiro da Imperial Ordem de Cristo e Moço Fidalgo da Casa Imperial. 

EUCLIDES DA CUNHA - um dos mais famosos escritores brasileiros, autor da importante obra "Os 
Sertões", entre outras. Foi também engenheiro, jornalista e militar.

EUGENE ORMANDY - músico húngaro. Aos cinco anos de idade, entrou na Academia Real de 
Música de Budapeste, logo despontando como um menino prodígio. Foi grande regente de 
orquestra.

EUGÊNIO DA SILVA RAMOS PÉRICLES - jornalista, político, tradutor e escritor brasileiro. É 
membro da Academia Paulista de Letras, ocupou altos cargos no governo e recebeu importantes 
prêmios

EURICO GASPAR DUTRA - político e militar brasileiro. foi marechal e mais tarde, Presidente da 
República, governado de 1946 até 1951. Fundou inúmeras obras, entre elas a usina de Paulo 
Afonso.

EVANGELISTA TORRICELLI - matemático, físico e inventor italiano. Realizou diversas e 
importantes descobertas, entre elas o barômetro de mercúrio, e aperfeiçoou o microscópio.

EVARISTO DA VEIGA - jornalista e político brasileiro. Foi um dos mais famosos escritores do tempo 
da Monarquia e lutou pela libertação da escravatura e pela Independência do país.

EVITA PERON - célebre esposa de um presidente argentino. Tornou-se famosa no mundo todo por 
sua coragem, é foi responsável pelo direito feminino ao voto em seu país, entre outras coisas.

EZEQUIEL CAMPOS DIAS - renomado médico, pesquisador e cientista brasileiro. Foi discípulo de 
Osvaldo Cruz. 

F
FÁBIO JÚNIOR - ator e músico brasileiro. Como cantor, encanta o público com seu talento, simpatia 
e beleza, sendo por isso reconhecido até internacionalmente. Igualmente como ator.

FABRIANO - pintor italiano. Entre seus trabalhos de inspiração bíblica, figura a "Adoração dos Reis 
Magos", para a igreja da Santíssima Trindade. Decorou várias igrejas de sua época.

FABRICIUS - filósofo, teólogo e erudito alemão. É considerado o fundador da História da Literatura 



Clássica e suas obras traduzem a mais vasta erudição.

FAGUNDES VARELA - poeta brasileiro. Membro efetivo da Academia Brasileira de Letras, escreveu 
importantes obras, pelas quais é grandemente reconhecido.

FAISAL - rei da Síria e do Iraque. Participou do Movimento Nacionalista Árabe, que deu inicio à Liga 
Árabe. Nasceu em Meca, na Arábia em 1885 e faleceu em 1933.

FALCÃO - jogador de futebol. Atuou em importantes times e inclusive na Seleção Brasileira, 
participando da Copa do Mundo. Hoje é técnico e comentarista de futebol.

FÁTIMA - Nossa Senhora. Fez uma aparição para três crianças e revelou três segredos da 
humanidade. Disse também que a Guerra e as aflições do mundo desapareceriam com a oração e a 
caridade.

FAUSTINA - imperatriz romana. Nasceu no ano 130 a.C. e era chamada pelos soldados de "A Mãe 
dos acampamentos" por sua bondade e atenção para com eles.

FAUSTO SOCINI - teólogo italiano. Nasceu em Siena, no ano de 1539 e faleceu em 1604. Foi 
perseguido pela Santa Inquisição e dentre suas principais obras, destaca-se "Jesus Cristo 
Salvador".

FEDRO - filósofo ateniense. foi imortalizado num dos Diálogos de Platão, que trata da beleza, do 
amor e da retórica. Tornou-se célebre no século V a.C.

FELÍCIA LEIRNER - escultora brasileira. Estreou na segunda Bienal de São Paulo, em 1953. 
ganhou destaque apresentando uma peça neoclássica, de efeito sereno e ritmo lírico.

FELICIANO DE CASTILHO - escritor clássico português, célebre por seus poemas e obras. Autor e 
tradutor de importantes obras poéticas, introduziu o romantismo na literatura portuguesa.

FELÍCIO DOS SANTOS - médico, político e jornalista brasileiro. Em 1890, foi encarregado pelo 
governo provisório, de estabelecer o regime republicano em Ouro Preto e presidiu o Banco do 
Brasil.

FELIPE - rei da Macedônia. Organizou as finanças do reino e constituiu um poderoso exército. Foi 
um grande conquistador e presidiu inúmeras batalhas, sagrando-se um homem vitorioso.

FÉLIX - santo católico. Foi papa no período de 269 à 274, participou do concílio de Antióquia, 
liberando o culto das missas nos cemitérios. é comemorado em 30 de maio.

FERDINAND VICTOR EUGENE DELACROIX - pintor e gravador francês. Considerado o mais 
inspirado dos pintores românticos e um dos maiores coloristas do século XIX.



FERNANDO PESSOA - o maior nome da literatura portuguesa do nosso século. Famoso no mundo 
todo, inaugurou uma nova temática, uma nova linguagem.

FERNÃO DIAS PAIS LEME - bandeirante brasileiro. Chefiou a bandeira que se embrenhou pelo 
sertão mineiro, à procura de esmeraldas. Colaborou para a povoação de Minas Gerais.

FIDEL CASTRO - revolucionário cubano e atual presidente deste mesmo país. Foi companheiro de 
Che Guevara e tornou Cuba o primeiro país socialista da América Latina.

FIDON - monarca dos Argos. segundo os historiadores, teria conquistado toda a Argólia, 
transformando o seu estado num dos mais fortes de todo o Peloponeso.

FILIPE MANOEL VON FELENBERG - pedagogo suíço. Fundou uma instituição educativa renovada, 
criou também o Instituto de Agronomia, uma escola para os pobres, e outras escolas.

FILIPPO LINO - pintor italiano. Decorou inúmeras igrejas e capelas em sua época e produziu obras 
notáveis, entre as quais figura "A Virgem e o Filho".

FILOMENA - santa católica. Mártir celebrada no dia 9 de setembro. Viveu no século IV e passou a 
ser venerada a partir de 1802, quando foi encontrado seu túmulo.

FIRMINO RODRIGUÊS SILVA - estadista, advogado e poeta brasileiro. Foi senador e deputado 
pelo estado de Minas Gerais, também membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

FLAUSINO VALE RODRIGUES - compositor e violinista brasileiro. Desenvolveu profundos estudos 
sobre o folclore nacional e introduziu inovadoras técnicas para o violino.

FLÁVIA AURÉLIA EUSÉBIA - imperatriz romana esposa do Imperador Constâncio

FLÁVIO JÚLIO CONSTANTE - mais conhecido como Constantino, o Grande. tornou-se imperador 
romano quando conquistou a Grécia e a Macedônia. Proibiu os cultos pagãos.

FLORA - deusa das flores e dos jardins. Presidia a abundante florescência primaveril entre os 
romanos e gregos. Em sua homenagem eram realizados os célebres jogos florais romanos.

FLORÊNCIO TERTULIANO - religioso e escritor latino. Estudou Jurisprudência, mas escreveu 
especialmente sobre a origem da alma. Deixou uma vasta obra.

FRANCESCO CRISPI - político italiano. Foi secretário de Guerra do partido Revolucionário e 
desempenhou importantes funções na política como deputado Ministro do Interior e Primeiro 
Ministro.

FRANCIS OSBERT SACHEVERELL SITWEL - célebre romancista inglês. Autor de ensaios, poesias 
e biografias. Dentre suas obras, destaca-se principalmente "Milagre no Sinai", e outras.



FRANCISCA XAVIER CABRINI - santa católica, também conhecida como madre Cabrini. 
Fundadora da ordem religiosa Irmãs Missionárias do Sagrado Coração.

FRANCISCO DE ASSIS - santo canonizado pelo Papa Gregório IV. Fundador da Ordem dos 
Franciscanos. É famoso por seu amor aos pobres, sua bondade para com os animais, seu 
temperamento doce e o milagre dos estigmas das chagas de Cristo.

FRANK SINATRA - cantor norte americano. Dono de uma voz encantadora, é um dos cantores mais 
famosos do mundo e interpretou os maiores clássicos da música de seu país.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT - estadista norte americano. Ingressou na carreira política em 
1910 e foi eleito por quatro vezes Presidente dos Estados Unidos da América.

FRANZ KAFKA - escritor tcheco, de origem israelita. Muito conhecido no mundo todo, possui 
importantes obras para a literatura moderna, entre elas "A metamorfose" e "Diário íntimo".

FRÉDERIC FRANCOIS CHOPIN - compositor e pianista polonês, fez grande sucesso no mundo 
inteiro através de sua maravilhosa obra. Nasceu em 1810 e faleceu em Paris, no ano de 1849.

FREDERICO - rei da Prussia. Caracterizou-se por sua imparcialidade e justiça. O seu reinado 
marcou um grande desenvolvimento em todos os setores da vida social de seu povo.

FREDERIGO BAROCCIO - pintor e gravador italiano, de cunho religioso. Pintou as telas "Madona 
del Papolo" e "São Francisco".

G
GALVANI - fisiologista italiano. Realizou extensas pesquisas principalmente sobre os animais e fez 
importantes colaborações para o campo da Fisiologia e Anatomia.

GABRIEL MILITÃO DE VILA NOVA MACHADO - professor e escritor brasileiro. Foi diretor da Casa 
da Moeda e professor da escola Politécnica. Escreveu importantes obras.

GABRIELA SABATINA - tenista mundialmente reconhecida, considerada uma das melhores do 
mundo.

GAL COSTA - cantora brasileira. é considerada uma das maiores cantoras da atualidade no Brasil e 
seu talento é reconhecido mundialmente. Intérprete dos melhores compositores do país.

GALA - famosa por ser a esposa e muitas vezes, musa inspiradora de Salvador Dali. Mulher muito 
elegante, inteligente e bela.



GALVANI - fisiologista italiano. Realizou extensas pesquisas principalmente sobre os animais e fez 
importantes colaborações para o campo da Fisiologia e Anatomia.

GANDHI - líder espiritual e político da Índia. Tornou-se famosos e respeitado no mundo inteiro pela 
sua atuação em favor da Paz e pela dignidade de seu caráter.

GARCIA LORCA - poeta e dramaturgo espanhol. Dedicou-se à música com o mesmo ardor com que 
desenhava ou escrevia, mas foi como escritor que realmente conquistou a fama mundial.

GARIBALDI - guerrilheiro italiano. Condenado a morte na Itália, fugiu para o Brasil onde se casou e 
participou de inúmeras batalhas e revoltas. mais tarde retornou ao seu país e se tornou parlamentar.

GARRINCHA - jogador de futebol que encantou a torcida brasileira e se tornou famoso no mundo 
todo. Contribuiu decisivamente para a conquista das Copas de 58 e 62.

GASPAR MELCHIOR JOVELLANOS - economista e escritor espanhol. Em Madri, exerceu cargos 
públicos, possuía idéias liberais e procurava conciliar as instituições tradicionais com o progresso.

GASPERINI - arquiteto ítalo-brasileiro. Iniciou os estudos em Roma e concluiu no Rio de Janeiro, 
onde mais tarde realizou importantes obras e teve uma brilhante carreira profissional.

GASTÃO DA CUNHA - intelectual brasileiro, diplomata de nosso país na Dinamarca e Noruega e 
como orador brilhante e sutil, sempre pronto a enfrentar as réplicas de seus antagonistas.

GASTON DOUMERG - político francês. estudou advocacia e depois ingressou na administração 
colonial, atuando como juiz na Argélia. Foi deputado, senador e Primeiro Ministro.

GAUDIE CORNE - célebre arquiteto espanhol. Sua obra é caracterizada pela profunda originalidade 
e ocupa uma posição de grande destaque no cenário mundial das Artes.

GENEROSO MARQUES DOS SANTOS - advogado e político brasileiro. como causídico, foi 
brilhante e na carreira política, exerceu a presidência do Paraná. durante o Império.

GENGIS KAN - primeiro imperador tártaro. Foi um grande guerreiro e é tido como um homem 
valente e corajoso, com espírito de pirata e bárbaro. Conquistou toda a Pérsia e queria governar o 
mundo.

GENGIS KAN - primeiro imperador tártaro. Foi um grande guerreiro e é tido como um homem 
valente e corajoso, com espírito de pirata e bárbaro. Conquistou toda a Pérsia e queria governar o 
mundo.

GEOGES BIDAULT - político e jornalista francês. Combateu na I e II Guerras Mundiais, lutou pela 
vitória do Movimento republicano popular e Ministro das relações Exteriores.



GEORGE MORITZ EBERS - literato alemão. Formou-se em direito e dedicou sua vida ao profundo 
estudo da civilização egípcia, tornando-se por sua obra, muito conhecido no mundo todo.

GEREMIA LUNARDELI - empresário agrícola nascido no sul da Itália e radicado no Brasil. Iniciou 
com uma pequena fazenda e construiu verdadeira fortuna.

GERSON - teólogo francês e reformador da igreja. tentou unificar a igreja, tarefa bastante difícil e 
que só foi conseguida alguns anos mais tarde, com o Concílio de Constanza.

GETÚLIO DORNELLES VARGAS - político e ditador brasileiro. Bacharelou-se na faculdade de 
Direito e exerceu vários cargos importantes na política, inclusive foi presidente do Brasil por quinze 
anos.

GIAN FRANCESCO POGGIO BRACCIOLINI - escritor italiano. É considerado um dos grandes 
humanistas do renascimento italiano e descobriu inúmeros escritos latinos, também foi chanceler.

GIL VICENTE - escritor português nascido em 1465 e falecido em 1537. É um famoso crítico social 
de sua época.

GILBERT WILLIAN - físico e médico inglês. Prestou serviços à corte real e escreveu o primeiro livro 
importante da história da Física, onde introduziu pela primeira vez o termo eletricidade.

GILBERTO GIL - cantor, compositor, escritor e político brasileiro. Possui milhões de discos gravados 
e é reconhecido mundialmente. participou ativamente da tropicália no Brasil.

GILIPO - general grego de Esparta. Notável pela sua vitória em Saracusa, no fim do século V a. C.

GIORDANO LUCA - pintor italiano. Pintou principalmente para a corte de sua época e decorou 
diversas igrejas. Seus principais quadros foram executados com grande rapidez.

GIORGI - físico, engenheiro e eletrotécnico italiano. Sua notoriedade, decorreu principalmente de 
suas experiências no campo da eletrotécnica, onde realizou importantes descobertas.

GIORGIO BARBARELLI - célebre pintor veneziano. Não deixou muitas obras, mas julga-se que foi o 
primeiro pintor a empregar o uso da mistura de cores nas sombras.

GIOTO - pintor florentino do pré-renascimento. Dirigiu a construção da Catedral de Florença e 
introduziu na pintura de seu tempo, a expressão, o movimento e a naturalidade.

GIOVANI BOCCACCIO - novelista italiano. Também se dedicou à carreira comercial, mas se tornou 
famoso ao escrever sua obra prima, intitulada "Decameron".

GIROIAMO CARDANO - matemático, médico e filósofo italiano. Autor de importantes descobertas, 



contribuiu também para a Psicologia Pedagógica, defendendo a educação dos surdos-mudos.

GISELA - primeira rainha da Hungria. Contribuiu enormemente para a propagação do cristianismo 
em seu reino e foi bastante popular entre seus súditos. 

GIULIO CÉSAR VANINI - filósofo italiano. Durante as suas viagens pela Europa, pregou contra a 
ortodoxia da Igreja e do Estado, além de expressar idéias panteístas.

GIUSEPPE FORTUNINO FRANCESCO VERDI - músico italiano, autor da famosa ópera Aída" e 
"Requiem", é o compositor mais popular de todos os tempos.

GLAUBER ROCHA - cineasta brasileiro. com seu notável trabalho, fez com que as atenções do 
mundo internacional se voltassem para o cinema brasileiro. 

GLAUCO VILAS BOAS - célebre cartunista e humorista brasileiro. Autor de personagens famosos, 
entre eles o Geraldão, é conhecido em todo o país e atualmente colabora para A Folha de São 
Paulo.

GLICÉRIO - imperador romano. Governou o Império do Ocidente no século V. Conseguiu a retirada 
dos ostrogodos de seu império, mediante o pagamento de pesados resgates.

GLÓRIA MENEZES - atriz brasileira. Uma das mais famosas no Brasil, é também reconhecida no 
exterior. Já fez várias novelas de sucesso e é muito admirada pelo público.

GODIVA - condessa de Mervi e Coventry. Tornou-se famosa pelo episódio lendário que a envolve, 
que conta que para conseguir que seu esposo abaixasse os pesados impostos que infringia aos 
seus súditos, atravessou a cidade inteiramente nua.

GODOFREDO RANGEL - escritor brasileiro. Escreveu diversos contos e romances, entre os quais, 
"Vida Ansiosa" e "Andorinhas". Foi amigo de Monteiro Lobato.

GODÓI- cientista brasileiro. Foi o descobridor da vacina contra a "peste da mangueira", ou o 
carbúnculo sintomático.

GOELDI - zoólogo suíço. Estudou e pesquisou os aspectos da fauna brasileira e escreveu 
importantes trabalhos sobre o assunto. Foi também diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

GOETHE - poeta, filósofo, cientista e político alemão. Um dos mais célebres escritores da 
humanidade, deixou uma vasta e importante obra. também foi Primeiro Ministro de Weimar.

GÓIS MONTEIRO - militar brasileiro. Foi general, Ministro da Guerra, senador, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal e colaborou grandemente para a queda de Getúlio Vargas.

GONÇALO COELHO - navegador e cosmógrafo português. Alguns historiadores dizem que esteve 



no Brasil, antes de Cabral. Estudou os costumes indígenas à mando da coroa portuguesa.

GONZALEZ COQUES - pintor flamengo. ficou conhecido como o pequeno Van Dick, por suas obras 
serem de grande semelhança com as deste pintor.

GRACILIANO RAMOS - renomado escritor brasileiro, ocupa lugar de destaque em nossa literatura 
autor de obras como "O Grande Sertão Veredas" e "Sagarana". Também foi diplomata.

GREGÓRIO MATOS GUERRA - poeta muito famoso, nasceu em 1633. Também conhecido como 
"Boca do Inferno" por seus poemas de conteúdo bastante irreverente. 

GRETA GARBO - atriz. Uma das mais famosas do mundo, estrelou vários filmes, todos eles de 
grande sucesso. Além de talentosa, é admirada por ser extremamente bela.

GUALTÉRIO EDUARDO DANDY - cirurgião e professor americano. Tratou cirurgicamente os 
aneurismas intracranianos e dedicou-se ao mecanismo e tratamento da hidrocefalia.

GUERRA JUNQUEIRO - poeta, jornalista e político português. Exerceu o cargo de secretário geral 
do governo, foi várias vezes deputado e Ministro de Portugal em Berna, na Suíça.

GUIDO CANTANELLI - grande músico italiano que se consagrou como um dos mais ilustres 
regentes da orquestra contemporânea. Regeu a Orquestra Sinfônica da National Broadcast, em 
Nova York.

GUIOMAR NOVAES PINTO - pianista brasileira. Classificada em primeiro lugar de todo o mundo, no 
concurso para admissão no Conservatório de Paris, foi intérprete de nobres compositores.

GUSMÃO - santo fundador da ordem dos Dominicanos. De origem espanhola, pregou a fé cristã e 
converteu muitas pessoas. É comemorado no dia 4 de agosto.

GUSTAVO CAPANEMA - político brasileiro. Como Ministro da Educação, instaurou o Instituto 
Nacional de Ciências Pedagógicas, a Faculdade de Ciências Econômicas e de Arquitetura, entre 
outras.

H
HABACUC - um dos doze profetas menores hebreus. 

HAROLD CLAYTON UREI - químico norte americano. Dedicou grande parte de sua vida às 
pesquisas cientificas, o que lhe valeu importantes descobertas e o Prêmio Nobel de Química, em 
1934.



HARRY TRUMAN - 33° Presidente dos Estados Unidos, que autorizou o uso da bomba atômica na 
2° Guerra Mundial.

HEBE CAMARGO - iniciou sua carreira em 1944 como radialista e cantora. Hoje é uma das mais 
prestigiadas apresentadoras da televisão brasileira.

HECTOR BERLIOZ - célebre compositor francês. Autor entre outras obras musicais, de "Romeu e 
Julieta" e "Requiem". nasceu no ano de 1803 e faleceu em 1869.

HEITOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA - estadista e militar dominicano. Sua carreira militar 
iniciou-se em 1918, na marinha dos Estados Unidos da América e foi presidente do seu país.

HELEN ADAMS KELLER - escritora norte americana. Poliglota, dominava o inglês, francês, latim, 
grego e alemão. Durante sua vida dedicou-se à recuperação de surdos-mudos e cegos.

HELENA MORLEY - escritora brasileira. Autora de "Minha vida de menina", obra clássica da 
literatura brasileira contemporânea. nasceu em 1882 e seu trabalho possui reconhecimento 
internacional.

HÉLIO LOBO - diplomata e escritor brasileiro. Membro da Academia Brasileira de Letras, do Instituto 
Histórico e geográfico Brasileiro e de outras instituições de cunho internacional. Foi secretário da 
Presidência da república e ocupou outros cargos no governo.

HENDRIK CONSCIENCE - literato flamengo. Sua obra vastíssima, deu inicio à verdadeira literatura 
belga, incentivando outros autores de seu país. Seu centésimo livro foi festejado como data 
nacional.

HENRI STEPHAN SAINT-CLAIRE-DE-VILLE - cientista francês. Destacou-se nas ciências químicas, 
tendo elaborado importantes teorias, uma delas que muito colaborou para o fabrico do alumínio.

HENRIK CORNELIUS KEISER - escultor e arquiteto holandês. Autor das plantas dos principais 
edifícios e igrejas que se construíram em seu tempo, na cidade de Amsterdã.

HENRIQUE DE BEAUREPAIRE ROHAN - marechal brasileiro. Foi Ministro da Guerra e teve 
importante atuação na Guerra do Paraguai. Escreveu um Dicionário de Vocábulos Brasileiros.

HENRY FORD - industrial automobilístico norte americanotido como um dos homens de negócios 
mais bem sucedidos do mundo.

HERMAN ALEXANDER KEISERLING - filósofo e conferencista alemão. Foi um pensador voltado às 
forças do sentimento, do espírito, do desejo e da paixão. Deixou uma extensa e importante obra.

HERMES - nome grego do deus Mercúrio, fonte de todas as ciências.



HERMES RODRIGUES DA FONSECA - estadista e militar brasileiro. Foi Ministro de guerra e 
também Presidente da Republica. Em 1914, decretou Estado de Sítio no Brasil.

HERNANDO CORTÊS - navegador espanhol. ë um dos responsáveis pela destruição do Império 
Asteca pelos espanhóis e por atos como este, ganhou inúmeras medalhas.

HERNANI TORRES - escritor e músico português. Tornou-se famoso por transmitir ao piano toda a 
interpretação calorosa das obras dos grandes mestres da música mundial.

HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA - patriarca da imprensa brasileira. foi um grande intelectual do 
iluminismo no Brasil. defendeu a abolição da escravatura e estudou muitos anos na Europa.

HIRAM - Rei de Tiro, que manteve amizade e aliança com Davi e depois com o rei Salomão. 

HONORÉ DE BALZAC - escritor e romancista francês. Sua obra reunida sob o nome de "A Comédia 
Humana", encerra a descrição de todos os tipos humanos, de todas as condições e classes sociais.

HORTÊNCIA - esportista. Jogadora de basquete, também conhecida como "a cestinha de ouro", foi 
responsável por muitas vitórias para o Brasil e é reconhecida internacionalmente.

HUDSON MAXIM - inventor norte americano. Foi o pioneiro na fabricação da pólvora sem fumaça, 
criou um sistema de impressão a cores para jornais e outras importantes criações.

HUGO FÉLICITÉ ROBERT DE LAMENNAIS - escritor e político francês. Foi autodidata e dedicou-
se ao estudo da filosofia. Na carreira política, foi eleito para a Assembléia Nacional.

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO - presidente do Brasil, governou de 1964 à 1966. 
Foi durante seu governo que implantou-se a Ditadura Militar no país.

 

I
IBERÊ CAMARGO - célebre pintor brasileiro. Foi professor de gravura em Porto Alegre e obteve 
grande sucesso em suas exposições individuais no Brasil e no estrangeiro.

IBRAHIN DE ALMEIDA NOBRE - jurista e grande orador brasileiro. Membro da Academia Paulista 
de Letras e ocupou diversos cargos de relevada importância no governo.



IDELFONSO DE SOUZA - estadista brasileiro. Ocupou a pasta de Ministro da Justiça e recebeu o 
titulo de Visconde de Jaguari. Nasceu em Minas Gerais, no ano de 1883. 

IGOR FEDOROVICH STRAVINSKY - compositor russo. É considerado uma das mais brilhantes 
figuras da música contemporânea seu talento o consagrou mundialmente.

ILDEFONSO SIMÕES LOPES NETO - escritor brasileiro. Trabalhou também no comércio e na 
indústria, mas a maior dedicação de sua vida, foi ao jornalismo e ao estudo do folclore brasileiro.

IMMANUEL KANT - célebre filósofo alemão. Conhecido no mundo todo por seus estudos e obras 
metafísicas, criador do idealismo crítico. Defende a imortalidade do espírito e deixou importantes 
obras.

INDALÉCIO PIETRO - jornalista, político e estadista espanhol. Foi deputado e participou do grupo 
que fundou a república na Espanha, foi também Ministro por três vezes e líder dos socialistas 
espanhóis.

INÊS DE CASTRO - bela dama castelhana de origem nobre. Foi acompanhante da princesa 
Constante, esposa do Príncipe Pedro, de Portugal, de quem mais tarde tornou-se amante.

IOLANDA MOHALVYI - pintora húngara. naturalizou-se brasileira em 1931. Expôs inúmeras vezes, 
tanto no Brasil, como no exterior e seu talento é reconhecido mundialmente.

IRENE JOLIET CURIE - física francesa. Exerceu atividades cientificas de relevância, realizando 
importantes pesquisas para o progresso do estudo do átomo, e foi Prêmio Nobel de Física em 1935.

IRINEU DE MELO MACHADO - advogado e político brasileiro. Correligionário de Floriano Peixoto, 
foi eleito deputado federal em 1894 e foi também senador da República.

ISAAC NEWTON - notável físico inglês. Dedicou toda sua vida às pesquisas e foi o autor da lei da 
gravitação universal, dentre tantas outras importantes descobertas para a humanidade.

ISMAEL SILVA - compositor brasileiro. Suas composições, figuram na Grande Antologia de Música 
Popular Brasileira, e fazem grande sucesso ainda hoje. Possui renome internacional.

ITAMAR ASSUMPÇÃO - cantor e compositor brasileiro. Nobre intérprete da MPB, caracteriza-se por 
seu notável talento, inteligência e bom gosto. faz sucesso principalmente na Europa.

ITIBERÊ DA CUNHA - compositor e crítico musical brasileiro. Membro da Academia Brasileira de 
Música, compôs importantes obras. Homem de bom gosto e muito elegante, foi também diplomata.

ITO HIROBUMI - político japonês. Redigiu a Constituição japonesa que serviu de base ao novo 
sistema político do país. Muito trabalhou para colocar o Japão entre as maiores potências mundiais.



IVAN KIREIEVSK - célebre escritor russo. Suas obras mostram um grande nacionalismo. Nasceu 
em Moscou, em 1806.

IVANHOÉ BONOMI - estadista da Itália. Esteve à frente do Movimento Secreto de Libertação da 
Itália, na II guerra Mundial. Também foi primeiro Ministro e elegeu-se Presidente do Senado.

 

J
JACQUES BÉNIGNE BOSSUET - bispo de Condom, inaugurou também a assembléia do Clero da 
França. Tornou-se célebre por ter pronunciado as Orações Fúnebres da Duquesa de Orleans.

JACINTO - herói espartano.

JACKSON DE FIGUEREDO MARTINS - escritor, poeta, crítico e jornalista brasileiro. Colaborou 
ativamente na imprensa do país e lecionou em vários colégios de gabarito.

JACÓ DO BANDOLIM - músico instrumentista brasileiro. Estreou em 1934, na rádio Guanabara, aos 
16 anos. Fez grande sucesso no Brasil e é reconhecido internacionalmente por seu talento.

JACOB JORDAENS - pintor flamengo. Suas obras são originais e caracterizam-se pela 
dramaticidade e pelo predomínio do colorido sobre a forma. Dominou o barroco flamengo.

JÁCOME RATTON - industrial francês, naturalizado português. Introdutor do eucalipto e da 
araucária em Portugal, foi fundador de empresas muito importantes.

JAIME BABINET - físico e astrônomo francês. Inventor de um polariscópio e de um geriômetro. 
Membro da Academia de Ciências Francesa.

JAIR RODRIGUES - cantor e compositor brasileiro. Intérprete de compositores consagrados, é um 
dos sambistas mais famosos do Brasil e possui reconhecimento internacional.

JAIRO DE ANDRADE - médico brasileiro. Foi Presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia em 
São Paulo e da Associação Paulista de medicina, entre outros importantes institutos de saúde.

JAMES JOYCE - literato irlandês. Apontado como um dos maiores escritores da modernidade, 
escreveu em prosa e verso e deixou uma extensa obra, entre as quais se destaca "Ulysses" e 
"Retrato de um artista quando jovem".



JANES JOPLIN - artista norte americana. cantora branca, mas com uma voz fenomenal para 
interpretar o Blues, tornou-se muito famosa no mundo inteiro e participou do festival de Woodstock. 

JANET - filósofo francês. Suas obras caracterizam-se pelo caráter liberal e uma concepção 
metafísica espiritualista. Participou do movimento pré-revolucionário, de 1884.

JANIO DA SILVA QUADROS - estadista brasileiro. Iniciou sua vida política como vereador de São 
Paulo, mais tarde, exerceu diversos importantes cargos, inclusive o de Presidente do país.

JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA - orador sacro, cônego, jornalista, poeta, biógrafo e político 
brasileiro. Participou ardorosamente do movimento em prol de Independência do Brasil.

JARDEL FILHO - célebre ator brasileiro. Iniciou sua carreira em 1946, atuando com sucesso no 
cinema, teatro e televisão. Participou de várias novelas e possui fama internacional.

JEAN JAQUES ROUSSEAU - escritor e filósofo francês. Um dos mais notáveis estudiosos de todas 
as épocas, deixou uma vasta obra que muito colabora para Ciência e Educação no mundo todo.

JEANE D’ALBRET - rainha francesa de Navarra. Defendeu corajosamente a coroa contar seus 
inimigos e governou seu reino com grande sabedoria. Nasceu em 1528 e faleceu em 1572.

JEREMIAS - um dos quatro maiores profetas de Israel. Ainda jovem, começou a fazer profecias, 
cumprindo assim sua missão espiritual. Desempenhou importante papel fazendo reviver o espírito 
religioso.

JEREMY BENTHAN - filósofo inglês. Preconizava em seus escritos o bem estar da maioria, ao seu 
pensamento deu-se o nome de utilitário. Sua grande obra intitula-se "Introdução aos Princípios da 
Moral e da Legislação".

JEROBOÃO - primeiro rei de Israel. Governou de 933 a 912 a.C. Era operário e procurava defender 
o povo dos altos impostos cobrados pelos governantes, numa revolta do povo, tornou-se rei.

JERONIMO - santo canonizado pela igreja católica. Foi encarregado de rever a antiga versão latina 
da Bíblia sagrada, conhecida pelo nome de itálica, surgindo daí a Vulgata Latina.

JERRY LEE LEWS - músico norte americano. Seu estilo preferido era o Rock and Rool, do qual é 
um dos maiores divulgadores. Era pianista, compositor e cantor.

JESSE RAMSDEN - óptico inglês. Foi o inventor do dinamômetro de Ramsden, construiu uma 
máquina de dividir e é autor de outros grandes inventos. 

JESUS CRISTO - o messias filho de Deus e salvador dos homens. Nasceu em Nazaré e é um 
grande marco na história da humanidade, tanto que o ano em que nasceu, é considerado o ano 1.



JEZABEL - esposa de Acab, rei de Israel. 

JIM MORRINSON - cantor e compositor norte americano. Um dos maiores ídolos de rock and rool 
de todos os tempos. Componente do grupo The Doors, possuía um estilo arrojado e inigualável.

JÔ SOARES - artista brasileiro. Ator e humorista, é também um grande intelectual e notável escritor. 
Consagrado um dos maiores show mens da televisão brasileira.

JOANA D’ARC - heroína francesa. Embora tenha sido declarada feiticeira durante a Idade média e 
condenada a morrer na fogueira, anos mais tarde seu caso foi revisto e ela foi canonizada pela 
igreja católica. 

JOÃO BATISTA - santo católico. Batizou Jesus de Nazaré e é considerado o seu precursor. Foi 
escolhido pelo Espírito santo para anunciar a vinda do salvador e dedicou sua vida a Deus.

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER - popular Tiradentes, é o mais famoso inconfidente da história 
do Brasil. Deu sua vida pela Independência e é considerado um herói.

JOFRE - engenheiro militar francês. Considerado um herói por sua atuação nas guerras e conflitos 
de que participou, representou seu país também em missões diplomáticas.

JOHAN SEBASTIAN BACH - célebre compositor alemão. Considerado o percursor da música 
moderna, tem suas obras reconhecidas mundialmente e é um dos maiores autores clássicos da 
atualidade.

JOHN LENNON - cantor e compositor inglês. É um ídolo mundial devido ao seu talento e 

JONAS - profeta de Israel, encarregado por Deus de pregar em Nivive. Conta a Bíblia Sagrada, que 
foi lançado ao mar e engolido por uma baleia, mas escapou com vida e teve com isso a fé renovada.

JONATAN SWIFT - escritor inglês. Tornou-se imortal e famoso no mundo todo, graças ao seu estilo 
satírico de escrever. deixou uma extensa obra.

JONES - cenógrafo e arquiteto inglês. Realizou muitos trabalhos para a corte e membros da 
nobreza de sua época e inovou a arquitetura inglesa do estilo renascentista para o paladino.

JORACI CAMARGO - jornalista e escritor teatral brasileiro. Presidente da Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais. Autor de diversas peças, entre elas "Deus lhe pague", que foi interpretada no 
mundo todo.

JORGE AMADO - escritor brasileiro conhecido no mundo todo e um dos mais lidos. Entre outras 
obras, escreveu Gabriela e Dona Flor e seus dois maridos. 

JOSÉ DE ALENCAR - grande escritor brasileiro, imortalizou-se com a obra "O Guarani". Escreveu 



também "A Moreninha" e muitos outros romances famosos.

JOSEF PILSUDSK - estadista polonês. Foi membro do partido Socialista e comandou a legião 
Polonesa, combatendo a Rússia na primeira guerra mundial, mais tarde foi o líder político do seu 
país.

JOSEFINA DE LA PAGERIE - imperatriz francesa. Foi esposa de Napoleão Bonaparte e conta a 
história que vivia com muito luxo e era uma boa esposa.

JOSEFINO GIUSEPPE CESARI - pintor italiano. Decorou muitas igrejas de Roma em sua época e 
encontrou melhor inspiração nos temas religiosos para a execução de seus quadros.

JOSEPH ACQUARD - inventor francês. Inventou a máquina tecedora, que tomou seu nome, e 
aperfeiçoou uma série de outras máquinas já existentes em sua época. Nasceu em 1752.

JOSHUA REYNOLDS - célebre pintor inglês. Fundador da escola de pintura Inglesa, deu novos 
rumos a arte pictórica do retrato, criando com luz e sombras, num estilo próprio e original.

JOSIAS - rei de Judá, filho e sucessor de Amon. Foi responsável pelo combate vigoroso contra a 
idolatria em Judá e mais tarde, em Israel, fazendo cumprir assim as profecias que lhe diziam 
respeito.

JOSUÉ - chefe do povo de Israel, depois de Moisés. Sua história é contada na Bíblia, onde consta 
um livro com seu nome. Foi um valente guerreiro e conquistou a terra de Canaã para seu povo.

JOVIANO - imperador romano. Durante seu governo, foi restabelecida a paz com o cristianismo e 
com outros reinos inimigos, também aumentou em muito o território de seu povo.

JUAN MANOEL ORTIZ DE ROSAS - governante argentino. Pertencente a uma rica e nobre família 
espanhola, filiou-se ao Partido federalista argentino e numa revolução, tomou o poder em 1829.

JUDÁ - filho de Jacó. Conta a Bíblia sagrada que salvou José de ser morto por seus irmãos, 
propondo que ele fosse vendido.

JUDAS TADEU - um dos doze apóstolos e mensageiro da doutrina cristã. Irmão mais moço de São 
Tiago pregou e Evangelho e é considerado o autor da Epistola católica.

JUDITE - heroína do povo Judeu. na Bíblia sagrada, consta um livro com seu nome, onde está 
escrita sua história. Com um ato de extrema coragem, salvou seu povo das mãos inimigas.

JUDITH GAUTIER - escritora francesa. Aprofundou-se no estudo oriental e publicou inúmeras e 
importantes obras romanescas e teatrais. nasceu em 1846 e faleceu em 1917.

JULIA DOMMA - imperatriz romana. Mulher de rara beleza física e intelectual, era muito inteligente e 



influenciou de modo fundamental na ascensão do marido ao trono.

JULIANO - imperador romano. Foi discípulo dos filósofos neoplatônicos em Atenas e viveu na fé 
cristã. Era um valente guerreiro e general astucioso.

JULIEN AUGUST ARMAND MARIE POLIGNAC - príncipe francês. Também foi um grande político, 
diplomata e serviu ao exército do seu país com bravura.

JULIETA - jovem italiana, amada de Romeu. Chegou a dar a vida por seu amor e sua história 
inspirou a famosa tragédia escrita por Willian Shakespeare.

JULIETE - artista francesa. Bailarina, atriz e cantora, fez teatro e participou de importantes óperas 
em seu país. Por seu talento e dedicação às Artes, alcançou fama mundial.

JULIUS WAGNER JAUREG - médico austríaco. Criador do tratamento da malária, foi também um 
dos mais famosos psiquiatras que o mundo conheceu e foi ganhador do Prêmio Nobel.

JUNIOR SABINO BARROSO - político brasileiro. Foi membro do Partido Conservador, deputado, 
senador e presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Apoiou o movimento republicano. 

JÚLIO DE ALBUQUERQUE PRESTES - político brasileiro. Foi deputado estadual e federal, também 
governador de São Paulo. Em 1930 foi eleito presidente da República.

JUNO - duque de Abrantes e general francês. Destacou-se no cerco de Toulon, recebendo a 
alcunha de General Tempestade, pela inconteste bravura. Exerceu ainda importantes cargos 
políticos.

JUPITER - o mais poderoso e o supremo dos deuses de Roma. 

JURUNA - chefe indígena. Cacique da tribo dos índios jurunas, destacou-se também por ter se 
tornado deputado no Brasil.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - político brasileiro. Foi presidente do país de 1956 até 
1961. Construiu Brasília e durante seu governo procurou modernizar o país em todas as áreas.

JUSTINIANO - imperador bizancio. Chefiou um poderoso exército e aumentou os domínios de seu 
reino, levantou importantes santuários e monumentos e foi um grande legislador.

JUSTO LIPSIO - literato e filósofo flamengo. Autor possuidor de profunda ciência e observação, 
suas obras eram geralmente de erudição. A mais famosa, é a célebre "Edição de Tácito". 

JUSTUS VON LIEBIG - químico alemão. Teve uma brilhante carreira acadêmica e seus estudos e 
pesquisas, muito colaboraram para o desenvolvimento da Ciência, sendo o inventor da Química 
Orgânica.



JUVENAL GALENO - poeta brasileiro. pertenceu a Escola Romantica e movimentou os meios 
culturais de seu estado natal, dirigindo a Biblioteca Pública de Fortaleza. deixou uma rica obra.

 

L
LAMARTINE BABO - renomado compositor brasileiro. Sua música teve difusão mundial, compôs 
muitos sambas, marchinhas carnavalescas, tangos, valsas e foxes, todos extremamente famosos.

LAFAIETE RODRIGUES PEREIRA - político, diplomata, literato e jurista brasileiro. Foi promotor 
público, senador, deputado e Ministro da Justiça, além de fundar um jornal e escrever uma vasta 
obra.

LAMARK - naturalista francês. Estudou medicina e interessou-se especialmente por botânica, 
escreveu "Flora Francesa", obra que o tornou célebre. Autor de pesquisas e teorias polêmicas.

LAUDELINO DE OLIVEIRA FREIRE - advogado, político, escritor e filólogo brasileiro. Foi membro 
da academia Brasileira de Letras e também deputado.

LAURENCE DA ARÁBIA - escritor, militar e arqueologista inglês. Foi membro da delegação britânica 
na Conferência de Paz em Paris, em 1914. Publicou importantes obras.

LAURO SODRÉ - político e militar brasileiro. Foi governador do estado do Pará por duas vezes e 
senador em várias legislaturas. Nasceu em Belém, no ano de 1858 e faleceu em 1944.

LAVOISIER - acadêmico francês. Criador da Química Moderna e autor da célebre frase "No mundo 
nada se perde, tudo se transforma". Também foi funcionário do governo, e ocupou altos cargos.

LAZARE NICOLAS MARGUERITE CARNOT - matemático francês e membro da Junta da salvação 
Pública. Foi o criador dos quatorze exércitos da República e defensor deste regime na França.

LÁZARO - segundo a Bíblia Sagrada, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado por Cristo. É 
considerado santo e foi também, bispo de Marselha.

LEAL - engenheiro, político e economista português. Destacou-se por suas atividades 
parlamentares. Foi Ministro das Finanças e das Relações internas, chegando à presidência em 
1912.



LEANDRO - cantor e compositor de música sertaneja. Juntamente com seu irmão Leonardo, 
formava uma dupla muito famosa no Brasil e no mundo inteiro. 

LEÃO - imperador de Bizâncio. Foi o primeiro imperador romano à ser sagrado pela Igreja e foi o 
governante que acabou com a influência germânica na corte de Constantinopla.

LEDA - filha de Térsio, rei da Etólia e esposa de Tíndaro, rei de Esparta.

LEDO - jornalista, orador e político brasileiro. Participou ativamente dos movimentos de 1821, em 
prol da Independência do Brasil e foi uma figura de destaque na Maçonaria da época.

LÉLIO - estadista e militar romano. Comandou a esquadra naval que contribuiu para a conquista de 
Cartago e chefiou a cavalaria na batalha de Zamo. Nasceu no ano 235 a.C.

LEO JANACEK - compositor tcheco. Nasce em 1854 e faleceu no ano de 1928. Estudou piano e 
órgão, compôs diversas óperas e foi diretor de importantes conservatórios musicais.

LEON TOLSTOI - romancista e filósofo russo. Um dos maiores escritores de todos os tempos, 
escreveu obras clássicas, entre elas "Ana Karenina" e "Guerra e Paz".

LEONARDO DA VINCI - pintor da escola florentina, escultor, naturalista, físico, músico e arquiteto 
italiano. É considerado um dos maiores gênios da humanidade e sua obra mais famosa, é a tão 
conhecida tela intitulada "A Monalisa".

LEÔNCIO ELIAS DE BEAUMONT - geólogo francês. É celebre por sua teoria sobre a formação das 
montanhas e deu início à Carta Geológica da França.

LEONE LEONI - medalhista, fundidor e escultor italiano. Suas obras primas, constituem o mausoléu 
de João de Médices e a colossal estátua de bronze de Carlos V.

LEONEL EDGAR DA SILVEIRA FRANÇA - professor e sacerdote brasileiro. Padre da ordem dos 
jesuíta, reitor da Universidade católica, foi também um dos seus fundadores.

LEÔNIDAS - rei de Esparta. Governou com honra durante dez anos e em sua homenagem foi 
gravada a legenda: "Viajante, vai dizer a Esparta que morremos aqui em obediência às suas leis".

LEONOR DE ARAGÃO - rainha de Castela. Tornou-se célebre por suas virtudes e obras piedosas. 
Mãe de Henrique III, nasceu no ano de 1358 e faleceu em 1382.

LEONTINA - pintora brasileira. Foi premiada inúmeras vezes, nos salões de São Paulo e Rio de 
Janeiro. No exterior, fez várias exposições tanto na Europa, como Nos Estados Unidos da América. 

LEOPARDI - poeta e escritor italiano. Destacou-se desde criança, no campo da filologia clássica, 
chamando a atenção dos principais eruditos do seu tempo.



LEOPOLDINA - arquiduquesa da Áustria e primeira imperatriz do Brasil. Foi-lhe ministrada a 
educação mais sólida e perfeita, era dotada de extraordinária inteligência e cultura.

LEOPOLDO - imperador do sacro império Romano Germânico. Foi coroado três vezes, e seu 
reinado foi marcado por inúmeras batalhas e conquistas. Reformulou a Constituição do Império.

LEOVIGILDO - rei visigodo da Espanha. Prestigiou a realeza e cunhou moedas com seu nome, 
participou de grandes batalhas e expulsou os francos de seus domínios.

LÉPIDO - político romano. Governou os domínios romanos na África e lutou ao lado de Júlio César 
contra a oligarquia senatorial. A data do seu nascimento é ignorada, mas faleceu no ano 13 a.C.

LETÍCIA STUDOLMINA WISE RATAZZI - princesa. Foi poetisa e escritora, autora de obras em 
prosa e verso. Nasceu na Irlanda em 1883 e faleceu em paris, em 1902.

LEVI - patriarca hebreu. Segundo a Bíblia sagrada, foi governante de uma das tribos de Israel e 
devotado ao serviço do Senhor, dando o nome de levistas aos ministros do altar.

LÍCINIO DE ALMEIDA PRADO - médico e poeta brasileiro. Jovem ainda viajou para a Europa, 
fazendo estudos na Bélgica e Suíça. Editou importantes trabalhos na sua área.

LICURGO - legislador espartano. Foi-lhe atribuída a criação do Código de Leis Espartana, que fez a 
grandeza política e econômica da cidade. Viveu por volta do século IX ou VIII a.C.

LIMA DUARTE - célebre artista brasileiro. Ator de televisão, teatro e cinema, atuou em várias 
novelas. Por seu talento, possui fama de nível internacional.

LINDBERGH - aviador norte americano. Teve uma brilhante carreira na Força Aérea dos Estados 
Unidos e realizou a primeira travessia do Atlântico, sem escala. Também foi escritor.

LINEU GOMES - empresário comercial brasileiro e aviador. É o principal organizador da aviação 
comercial no Brasil e popularizou o uso do avião no interior do país.

LION LABBÉ - cirurgião francês. Participou também da vida militar de seu país, onde tornou 
obrigatória a lei da vacina antitífica. Através de seus estudos, simplificou a gastrectomia.

LISANDRO - general espartano. Após a Guerra do Peloponeso, em que venceu os Atenienses, 
aboliu o regime democrático em Atenas. Viveu durante o século VI.

LONGUINHO - santo muito popular no Brasil. Possui o poder de encontrar objetos perdidos, desde 
que se prometa a ele, dar três pulinhos, três assobios ou três palmas.

LOUIS PASTEUR - químico e biologista francês. Cognominado o "Pai da Bacteriologia", devido às 



suas pesquisas científicas de alto valor para este campo. Também é o inventor da pasteurização.

LUCAS - santo. Autor do terceiro Evangelho da Bíblia Sagrada e dos Atos dos Apóstolos. É 
comemorado no dia 18 de outubro e sabe-se também que foi médico e pintor na Grécia.

LUCÉLIA SANTOS - artista brasileira. Atriz de teatro, cinema e televisão, atuou em diversas novelas 
de sucesso, que foram apresentadas no Brasil e no exterior.

LUCENA - barão, político e jurista brasileiro. Foi chefe do governo das províncias do Rio Grande do 
Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, exercendo ainda outros cargos no governo.

LUCIANO - escritor grego. Era livre pensador e ganhou a vida como orador profissional, através de 
diversos países. De suas obras, destaca-se "Diálogos dos Deuses", entre outras.

LÚCIO JÚNIO BRUTO - neto do último imperador romano, instaurou a República em Roma no início 
do século VI a.C. 

LUCRÉCIA BÓRGIA - conhecida também como Duquesa de Ferrara, foi célebre pela sua beleza. 
Foi considerada protetora das Artes, Ciências e Letras, reunindo em sua casa eruditos, literatos, 
sábios e artistas. Casou-se três vezes.

LUCRÉCIO - poeta e filósofo romano. A força poética com que expunha os assuntos filosóficos, fez 
com que sua obra repercutisse favoravelmente em sua época e ainda na atualidade.

LUDOVICO ARIOSTO - poeta renascentista italiano. Sua fama espalhou-se por toda a Itália e sua 
obra mais célebre, "Orlando Furioso", demorou dez anos para ficar pronta.

LUDOWIG VON BEETHOVEN - compositor alemão. Um verdadeiro prodígio, apesar da surdez, 
com oito anos de idade apresentou um concerto de cravo e aos onze compunha suas primeiras 
melodias.

LUIGI PIRANDELLO - célebre romancista italiano. Sua obra é reconhecida no mundo todo, e foi 
Prêmio Nobel de Literatura em 1934, após publicar várias coletâneas de versos.

LUÏS DE CAMÕES - o maior poeta da língua portuguesa e épico entre os maiores da humanidade 
de todos os tempos. Sua obra mais conhecida é "Os Lusíadas". 

LUISE CHARTY LABÉ - poetisa francesa. Dedicou-se às letras e a música com grande talento. 
Suas composições retratam brilhantemente a poesia lírica de sua época.

LUÍZA - imperatriz da França e arquiduquesa da Áustria. Foi a segunda esposa de Napoleão 
Bonaparte e nasceu no ano de 1791, em Viena. faleceu em 1847. 

LUMA DE OLIVEIRA - atriz, modelo e manequim brasileira. Atua em televisão, teatro e cinema. Pôs 



sua grande beleza e talento, já desfilou até em passarelas internacionais.

LUSITANO ZACUTO - médico português. Dedicou-se ao estudo da cultura árabe e grega, diplomou-
se também em Gramática, Retórica e Filosofia. Publicou importantes obras.

LUZIA - santa católica. Virgem e mártir, protetora dos olhos. Viveu em Siracusa, na Sicília e suas 
relíquias encontram-se na Igreja de Santa Luzia, em Veneza. É festejada no dia 13 de dezembro.

LYGIA FAGUNDES TELES - contista e romancista, pela rica obra já produzida tem merecido os 
maiores prêmios da Academia Brasileira de Letras e também prêmios internacionais.

M
MACHADO DE ASSIS - escritor brasileiro famoso no mundo inteiro pela excelente qualidade de 
suas obras. Fundador e presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras.

MACABEU - guerreiro judeu. Muito valente e corajoso, derrotou diversas vezes os exércitos inimigos 
e em 165 a.C., tomou Jerusalém. nasceu no ano 200 a. C. e faleceu em 161 a. C.

MACEDO - advogado, escritor, cientista e político brasileiro. Ocupou cargos no governo e como 
cientista, explorou florestas virgens e à fim de organizar coleções zoológicas e mineralógicas.

MAITÊ PROENÇA - atriz brasileira. faz cinema, teatro e televisão. Possui grande talento e 
reconhecimento internacional. também é considerada uma mulher extremamente bela.

MALTHUS - escritor, economista e pastor presbiteriano inglês. "O ensaio sobre o principio da 
população" é o seu mais importante trabalho". Ocupou importantes cargos no governo.

MADALENA TAGLIAFERO - virtuosa pianista brasileira. Desde os nove anos de idade, já executava 
peças eruditas e mais tarde tornou-se uma concertista de gabarito internacional.

MARCO AURÉLIO ALEXANDRE SEVERO - imperador de Roma durante o período de 222 a 235. 
Governou com justiça e tolerância, diminuiu os altos impostos e apoiou as Artes, Letras e Ciências.

MANOEL FERREIRA GARCIA REDONDO - engenheiro, jornalista, teatrólogo e contista brasileiro. 
Dotado de notável temperamento empreendedor e profunda inteligência.

MANUELA BANDEIRA - poeta brasileiro extremamente famoso, participou ativamente da Semana 
da arte Moderna em 1922. O amor aos humildes é um tema comum em sua obra.

MAO TSÉ TUNG - filósofo e político chinês. Um dos fundadores do Partido Comunista Chinês, foi 



presidente do país por muitos anos e é autor de diversos livros.

MAOMÉ - fundador do islamismo. Nasceu em Meca, provavelmente no ano 570 e faleceu em 632. 
Passou longo tempo meditando até estar seguro de que era o profeta de Deus.

MAQUIAVEL - notável escritor, político e homem público italiano. Exerceu altos cargos 
administrativos e diplomáticos, no entanto tornou-se famoso no mundo todo por sua célebre obra, 
"O Príncipe".

MARC CHAGALL - pintor russo, precursor do surrealismo. Residiu a maior parte de sua vida na 
França e é muito famoso por sua obra, destacando-se a pintura "As Marias da torre Eiffel".

MARCEL - filósofo e dramaturgo francês. É um dos porta vozes do existencialismo católico. 
Escreveu diversas obras religiosas e as última cinco, de cunho filosófico.

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO - crítico literário espanhol. dedicou-se também à pintura e à 
música. No total sua obra é bastante extensa e inclui toda a vida intelectual espanhola.

MARCELLO MASTROIANI - artista italiano. Um dos mais famosos atores de cinema de todos os 
tempos, estrelou vários filmes, todos de grande sucesso.

MARCO ANTÔNIO - administrador público em Roma. Atuou como militar romano em diversas 
batalhas e demonstrou ser um homem valente e corajoso. 

MARCONI - físico italiano. Inventor do telégrafo sem fio, da radiotelegrafia e de outros importantes 
inventos, em 1909, recebeu o Prêmio Nobel da Física.

MARCOS - santo católico. Primeiro bispo de Alexandria e o autor do Evangelho que leva seu nome. 
Suas relíquias encontram-se na Basílica de São Marcos, em Veneza e é festejado em 25 de abril.

MARCUSE - notável filósofo alemão. Naturalizou-se norte americano e possui uma extensa obra, 
famosa no mundo todo. Defende a liberdade do homem e o amor livre.

MARGOT FONTEYN - exímia bailarina inglesa, de renome internacional. Admirada e conhecida no 
mundo todo por sua dança.

MARIA DE NAZARÉ - a mãe de Jesus. De acordo com a Bíblia sagrada, concebeu o filho de Deus e 
permaneceu virgem, sendo por isso considerada santa. É venerada no mundo todo.

MARIANO INÁCIO - militar e político peruano. foi chefe supremo no seu país e também presidente 
eleito constitucionalmente. 

MARILIA GABRIELA - apresentadora de televisão. Mulher extremamente famosa principalmente 
devido à sua extraordinária inteligência e elegância.



MARILYN MONROE - artista norte americana. Uma das atrizes de cinema mais famosas no mundo 
inteiro, estrelou diversos filmes de grande sucesso e é um símbolo sexual.

MÁRIO LUÍS NICOLAU LUMIÉRE - naturalista francês. Juntamente com seu irmão, é atribuído à ele 
a invenção do cinematógrafo, produziram juntos a primeira película do cinema francês.

MARQUES REBELO - escritor, advogado e jornalista brasileiro. Membro da Academia Brasileira de 
Letras, recebeu inúmeros prêmios por suas obras literárias.

MARTA ROCHA - mis Brasil. Considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, é um modelo 
de beleza no país e conquistou a fama graças também à sua imensa simpatia.

MARTIN LUTHER KING- pastor negro, norte americano. Lutou pela supressão dos atos de violência 
em prol dos direitos humanos e contra o racismo. recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1964.

MARTINHO PRADO - político brasileiro. Atuou também como militar e foi promotor no estado de 
São Paulo. Ocupou lugar de destaque entre os republicanos.

MARY WEBB - romancista inglesa. Alem de prosadora, era uma grande poetisa, fato que ficou 
comprovado em sua obra de notável valor. Publicou diversos romances famosos.

MATEUS - santo. Um dos doze apóstolos de Jesus, escreveu o Evangelho. Foi um grande pregador 
e participou da fundação da primeira igreja de Jerusalém. É festejado em 21 de setembro.

MATHEUS PARKER - teólogo inglês. Criou uma comissão eclesiástica que lutou contra o 
puritanismo e nomeado arcebispo de Cantuária, reorganizou a Igreja anglicana.

MATIAS - santo. Mártir venerado pela igreja católica, é comemorado no dia 24 de fevereiro. 
Discípulo de Cristo, diz a Bíblia, que foi escolhido para substituir o apóstolo Judas.

MAURICE CHEVALIER - ator francês. Como cançonetista na França, obteve grande popularidade. 
Foi para a América do Norte, lançando-se com sucesso na carreira cinematográfica.

MAURÍCIO LACERDA - jornalista e escritor brasileiro. Oposicionista, foi deputado federal e prefeito 
do rio de janeiro. Colaborou em diversas revista e jornais da época, além de publicar alguns livros.

MAURINA DE ABRANCHES PEREIRA CARENIRO - condessa e jornalista brasileira. Foi diretora de 
importantes jornais, lançou o Concretismo no Brasil e tem fama mundial por seu trabalho.

MAURUS JOKAI - novelista húngaro. Escreveu cerca de duzentas novelas e também teve carreira 
política, tornando-se membro do parlamento húngaro e líder da oposição liberal no seu país.

MAX WEBBER - notável economista e sociólogo alemão. Preocupou-se sobretudo com os estudos 



dos problemas religiosos, burocráticos, História, Economia, Direito e Política.

MAXIMIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS - médico e escritor português. Foi um grande 
professor e minucioso investigador do mundo cientifico. Deixou uma célebre obra na sua área.

MAXIMILIANO - imperador do sacro império romano germânico. Governou durante 26 anos, saiu 
vitorioso em diversas batalhas e foi muito popular entre seus súditos.

MAXIMILIEN ISIDORE ROBESPIERRE - líder da facção extremista da revolução Francesa, 
cognominado "O Incorruptível". Defendeu o sufrágio universal e a igualdade dos cidadãos perante a 
lei.

MAZZINE BUENO - médico brasileiro, formado pela Faculdade do Rio de Janeiro. Aplicou pela 
primeira vez o pneumotórax, em 1924. Integrou a Força Expedicionária que lutou na Itália em 1944.

MELCHIOR POLIGNAK - orador, poeta e filósofo francês. Seguiu a carreira eclesiástica e durante 
sus vida demonstrou ser um homem muito esperto e inteligente. também ocupou altos cargos na 
política.

MENELAU - rei de Esparta. 

MERCEDES SOUZA - artista sul americana. Cantora de renome internacional, graças ao seu 
enorme talento musical. 

MERLIM - poderoso mago inglês. Ajudou o rei Arthur em sua luta contra os saxões. Apontado como 
um grande profeta que tem o poder de prever o futuro.

MICHAEL JACKSON - artista norte americano. cantor desde a infância, é um dos pop stars de maior 
sucesso no mundo. Possui milhões de discos vendidos.

MIDAS - rei da Frígia. Tornou-se famoso no mundo todo como o homem que transformava em ouro 
tudo o que tocava.

MIGUEL ÂNGELO - escultor, pintor, arquiteto, poeta e engenheiro militar italiano. Considerado um 
dos homens mais inteligentes do mundo e também um dos melhores artistas de todos os tempos.

MILLOR FERNANDES - teatrólogo, cartunista, cineasta e humorista brasileiro. Autor de vários 
trabalhos teatrais, fez também a tradução do clássico "A Megera Domada".

MILTON - político e literato inglês. Foi ministro na Inglaterra e depois tornou-se escritor em prosa e 
verso. Era de posição liberal e defendia o direito do povo à própria soberania.

MINERVA - deusa italiana da guerra. Também é protetora das artes e dos ofícios.



MISAIL BAKUNIN - revolucionário russo. Oficial da guarda imperial, abandonou o exercito e tornou-
se mais tarde um dos principais defensores das idéias anarquistas no mundo.

MOHAMED soberano muçulmano de Córdova. advogado, desempenhou o cargo de primeiro 
ministro e conseguiu assim, chegar a califa. Fortificou militarmente o seu império.

MOISÉS - primeiro e grande legislador do povo israelita. É autor dos cinco primeiros livros do Velho 
Testamento e segundo a Bíblia sagrada, libertou seu povo do cativeiro no Egito.

MONET - célebre pintor francês. Pertenceu a Escola Impressionista, sendo um dos seus maiores 
representantes, Graças ao seu notável talento artístico, é famoso no mundo todo.

MONTEIRO LOBATO - autor de obras como "Jeca Tatu" e "O Sítio do Pica Pau Amarelo", ficou 
muito famoso como romancista e contista. Figura ilustre e nacionalista, colaborou para o progresso 
do Brasil.

MÚCIO CARNEIRO LEÃO - jornalista e escritor brasileiro. Membro da Academia Brasileira de 
Letras, trabalhou nos mais importantes jornais de sua época e também exerceu altos cargos no 
governo.

N
NABUCODONOSSOR - rei da Babilônia e Nïvive. Reinou de 605 a.C., até 562 a.C. Construiu os 
jardins Suspensos da Babilônia, e foi um valente guerreiro, por isso era chamado O Grande.

NAPOLEÃO BONAPARTE- imperador francês. homem muito valente e inteligente, venceu inúmeras 
batalhas e dominou quase toda a Europa durante muitos anos.

NARCISO - santo católico. Bispo de Jerusalém, eleito em 189, presidiu em 197, o Concílio de 
Cesária. Nasceu em 166 e faleceu em 222, com cento e dezesseis anos de idade.

NATÁLIA - rainha da Sérvia. Nasceu na Itália em 1859, e faleceu na França em 1941. Ao longo de 
sua vida, converte-se ao catolicismo, consagrando-se às obras pias, à literatura e à arte.

NATAN MAIER - banqueiro e financista alemão. Dedicou-se ao financiamento de atividades 
comerciais e industriais e realizou operações de credito com quase todos os governos do mundo.

NELLY NOVAES COELHO - escritora e crítica brasileira. Recebeu inúmeros prêmios por seu 
trabalho.

NÉLSON RODRIGUES - jornalista, escritor e dramaturgo brasileiro. Um dos mais notáveis 
escritores brasileiros, autor de diversas obras de sucesso, como "Álbum de família" e "Vestido de 



noiva".

NEPOMUCENO CARNEIRO DA CUNHA - patriota brasileiro. Envolvendo-se com ideais de 
liberdade, passou a ser um dos maiores defensores da Independência do país.

NEREU RAMOS - estadista brasileiro. Foi um dos dirigentes da Aliança Liberal, deputado diversas 
vezes e senador. Além de outros importantes cargos políticos, foi vice presidente da república.

NERO - imperador romano. Um dos mais famosos de todos os tempos, principalmente por seus 
desvarios e por ter colocado fogo em Roma, destruindo quase que totalmente a cidade.

NESTOR VITOR DOS SANTOS - crítico, poeta e romancista brasileiro. Foi deputado e na literatura, 
exerceu notável influência na geração literária brasileira de sua época.

NEY MATOGROSSO - artista brasileiro. Cantor e compositor de talento, gravou diversos discos e 
interpretou os mais célebres autores da música brasileira. possui carreira internacional.

NICÁSSIO DE KEISER - pintor belga. Foi um dos dirigentes da Escola Belga de Pintura. Suas obras 
caracterizam-se por um desenho ousado e correto, aliado a um colorido agradável.

NICÉFORO - imperador bizantino. Destacou-se como militar, antes e depois de sua ascensão ao 
trono, principalmente na guerra contra os sarracenos. Nasceu no ano de 912.

NICHOLSON - arquiteto e matemático inglês. Desenvolveu novos processos para a determinação 
da raiz quadrada, e introduziu propriedades que facilitam os processos mecânicos de construção.

NICIAS - político e general do exército ateniense. Chefiou o Partido Aristocrático e sobressaiu-se na 
Guerra do Peloponeso, quando assinou um tratado de paz com os espartanos.

NICOLA JORGA - estadista romeno. Organizador do Partido Nacionalista, foi eleito para a 
Academia Romena em 1910.

NICOLAS AVELLANEDA - advogado, político e jornalista argentino. Foi Ministro da Justiça e 
Presidente da república. Destacava-se como orador e possuía domínio sobre as palavras.

NICOLAU COPÉRNICO - astrônomo e médico polonês. Tornou-se famoso por seus estudos 
inéditos, que afirmavam que a Terra gira em torno do Sol e em torno de si mesma.

NICOMEDES - rei da Bitínia. Fundador de Nicomedéia em 426 a.C., que mais tarde, se tronou 
capital. Subiu ao trono no ano 278 a.C. e reinou até sua morte, em 248 a.C.

NÍDIA LÍCIA - atriz brasileira. Fez carreira de sucesso no teatro, participou com destaque de vários 
programas de televisão e no cinema, atuou em importantes filmes.



NIKITA KRUSCHEV - estadista russo. Membro do partido comunista bolchevique, foi secretário do 
comitê central do partido e teve outros importantes cargos junto ao governo de seu país.

NILO PEÇANHA - estadista e político brasileiro. Foi eleito vice presidente da republica em 1906 e 
com a morte de Afonso pena, assumiu o poder do país, onde permaneceu até 1910.

NILTON BRAGA - brigadeiro brasileiro. Considerado membro de vanguarda da aviação brasileira, 
em 1922, participou do vôo realizado em comemoração do centenário da Independência.

NOEL ROSA - sambista muito talentoso e famoso. Carioca, da década de trinta, satirizou o seu 
tempo. Entre outros sambas, compôs "Com que roupa eu vou" e "Pierrô apaixonado". 

NORBERTO - santo. Fundador da Ordem dos Premonstratenses, em 1226, foi nomeado arcebispo 
de Magdeburgo. nasceu no ano de 1080 e faleceu em 1134, é festejado no dia 6 de junho.

NUNES MACHADO - político brasileiro. Participou da revolução Praieira em Pernambuco, foi 
membro da Assembléia Geral do Império e defendeu a nacionaliza’

NUNO GONÇALVES - pintor português. caracterizado por seu espírito revolucionário, tanto seu 
colorido como sua pintura são audaciosos. Considerado um dos primeiros pintores modernos.

NYLCEO MARQUES DE CASTRO - médico catedrático brasileiro. Agraciado com o prêmio Oscar 
de Medicina Legal, foi membro da Sociedade Latino Americana de Anatomia patológica entre 
outras.

O
OCTAVIANO GONÇALVES - pianista e compositor brasileiro. Autor de grandes composições, 
ganhou diversos prêmios e seu talento lhe valeu a fama internacional.

ODUVALDO VIANA FILHO - ator teatral e dramaturgo brasileiro. Iniciou sua carreira em 1957 e 
recebeu diversos prêmios por seu talento. Escreveu várias peças de teatro.

OFÉLIA - personagem de Shakespeare, amada por Hamlet. Muito bela e famosa.

OLAVO BILAC - é o representante mais perfeito da poesia parnasiana no Brasil e um dos escritores 
mais famosos. Nacionalista e civilista, ficou também conhecido como o poeta do amor.

OLÍBRIO - governador romano do ocidente. Tornou-se imperador no ano 472, época em que fora 
enviado à Itália para ajudar o imperador Antermo. Viveu no século V.



OLIVER CROMWELL - político, estadista e revolucionário inglês. Foi comandante do exército inglês 
durante a Guerra Civil, como administrador procurou ser justo e como político, buscou a paz.

OMAR KHAYYÁM - poeta, matemático e astrônomo persa. Tornou-se célebre no mundo inteiro por 
sua obra poética, sendo seus trabalhos, traduzidos no Ocidente sob o nome de Rubaiat.

ORAZIO GENTILESCHI - pintor italiano. Executou seus afrescos em diversas igrejas de seu país e 
suas obras mais notáveis, foram feitas para o papa Clemente VIII e Paulo V.

ORESTES BARBOSA - poeta, compositor, escritor e jornalista brasileiro. Dirigiu e fundou vários 
periódicos no Rio de Janeiro e é autor de grandes sucessos como "Positivismo" e "Chão de 
Estrelas".

ORFEU - herói grego. Cantor e músico maravilhoso, sua habilidade em tocar a lira, encantava os 
animais ferozes. Também é tido com um filósofo que viaja em busca de conhecimentos.

ORLANDO DANTAS - jornalista brasileiro. Dedicou-se também ao comércio e depois de uma 
viagem aos Estados Unidos, difundiu o uso das máquinas de escrever no Nordeste.

ORSINI - revolucionário italiano. Destacou-se por ocasião da guerra pela Independência da Itália em 
1848. Menos de um ano antes de sua morte, escreveu seu único livro, "Memórias e aventuras". 

OSCAR WILDE - notável escritor e poeta irlandês. Graças ao seu talento, publicou inúmeras obras 
de sucesso e é reconhecido no mundo todo como um grande autor.

OSÍRIS - deus do antigo Egito. Era casado com Ísis e em um texto antigo, é encontrado com os 
nomes de "Rei da Eternidade", Senhor do Imuta", "rei dos Reis" e "Soberano dos Deuses".

OTÁVIA - nobre romana. Irmã do imperador Augusto, foi casada com Marco Antônio. Viveu durante 
o século I a.C.

OTHON - imperador germânico. Foi o terceiro rei da casa da Saxônia. Durante seu governo, 
aumentou extraordinariamente seu império, dando-lhe uma amplitude jamais igualada.

OCTÁVIO RIBEIRO RATTO - médico e catedrático brasileiro. Foi presidente da academia de 
medicina e premiado diversas vezes pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro.

OLIVIER RAYET - pesquisador e arqueólogo francês. Publicou vários trabalhos sobre suas 
pesquisas na Grécia, entre os quais, destaca-se "Monumentos da Arte Antiga" e "História da 
Cerâmica Grega".

ONÉSIMO - geógrafo e explorador francês. Realizou várias viagens, percorrendo diversas regiões 
da África e da Ásia. Escreveu importantes obras, entre as quais, "O mais belo reino sob o céu".



OSBORNE REYNOLDS - engenheiro e físico irlandês. Realizou profundos estudos de hidráulica e 
escoamento de líquidos e fluídos viscosos, sendo autor de importantes inventos de descobertas.

OTACÍLIO DE CARVALHO LOPES - médico e escritor brasileiro. Membro de importantes 
instituições de saúde e de letras, foi agraciado por inúmeros prêmios no Brasil.

OTAVIANO DE ALMEIDA ROSA - advogado, poeta e político brasileiro. Destacou-se como 
jornalista, em ocasião do debate sobre o Ventre Livre. Foi deputado e senador.

OTORINO RESPIGHI - músico italiano. Foi diretor da Academia de Santa Cecília de Roma, divulgou 
suas composições por toda Europa e América. Deixou uma grande obra e vários poemas sinfônicos.

OVÍDIO DA GAMA LOBO - escritor brasileiro. Procurou despertar através da imprensa, o 
entusiasmo pela Guerra do Paraguai. Foi secretário do governo do Ceará e promotor público em 
Recife.

OLEGÁRIO DIAS MACIEL - político brasileiro. Representante do Partido Liberal, foi em 1880, eleito 
deputado. Foi também Interventor em Minas Gerais e dirigente civil do estado.

OSVALDO EUCLIDES DE SOUZA ARANHA - estadista, diplomata e jornalista brasileiro. Foi 
deputado estadual e federal e secretário da Justiça no Rio Grande do Sul. Participou da Revolução 
de 1930.

OSWALD DE ANDRADE - poeta irreverente, é a grande força para a expansão do Modernismo no 
Brasil. participante fundamental da Semana da Arte Moderna, é famoso no mundo todo.

OTÁVIO DE FREITAS - médico e professor brasileiro. Fundador do Instituto Pasteur de 
Pernambuco, foi membro de importantes institutos de saúde, nacionais e internacionais.

OTO GUILHERME BIER - médico e catedrático brasileiro de renome no estrangeiro. Foi diretor do 
Instituto Butantã.

P
PABLO NERUDA - célebre escritor chileno. Um dos maiores poetas contemporâneos, possui uma 
vasta obra em prosa e verso, foi também senador em seu país.

PACHECO - jornalista e poeta brasileiro. Foi deputado federal e ministro da s relações exteriores, 
entre outros cargos de grande relevância na política. Deixou uma vasta e importante obra.

PASCHOAL CARLOS MAGNO - diplomata, advogado, jornalista e escritor brasileiro. recebeu 
prêmio oferecido pela Academia Brasileira de Letras, pela obra "Pierot".



PATRÍCIO - santo. Primeiro arcebispo de Armagh, teve como missão catequizar a Irlanda e obteve 
grande êxito. Nasceu na Escócia e é festejado no dia 17 de março.

PAULA - desportista. Jogadora de basquete, considerada uma das melhores do mundo. Atua na 
Seleção Brasileira e já foi responsável por inúmeros títulos e vitórias.

PAULINO WATT LONGO - médico brasileiro. Fundador da Academia Brasileira de Neurologia, 
Associação paulista de medicina e outras importantes instituições na área da saúde.

PAULO COELHO - um dos mais famosos escritores brasileiros. Suas obras foram editadas no 
mundo inteiro, entre elas, destacam-se o livro "O Alquimista", "Brida" e "Diário de um Mago".

PEDRO ÁLVARES CABRAL - importante navegador. À serviço da coroa portuguesa, descobriu o 
Brasil no ano de 1500. Nasceu em 1467 e faleceu em 1520.

PENÉLOPE - esposa de Ulisses. É considerada um modelo de esposa e fidelidade conjugal, pois 
resistiu a todos os seus pretendentes durante a longa ausência de seu marido.

PÉRICLES EUGÊNIO DA SILVA - poeta, crítico literário e advogado brasileiro. Na poesia destacou-
se como expoente máximo da geração de 45. Ocupou importantes cargos no governo.

PERO VAZ DE CAMINHA - escrivão da armada de Pedro Alvares Cabral. Tornou-se célebre pela 
Carta que descrevia o Brasil ao Rei de Portugal, D. Manuel.

PERSEU - herói grego.

PÉRSIO - poeta satírico latino. Educou-se em Roma, era contemporâneo de Nero, que foi um dos 
principais alvos de sua crítica. Foi seguidor de uma rígida moral.

PETER ILIITCH TCHAIKOVSKY - compositor russo. sua obra é bastante vasta e seu talento, 
consagrado no mundo inteiro. Autor do famoso "Quebra Nozes", entre outros sucessos.

PHILIP JOLLY - físico alemão. Deixou alguns inventos muito úteis à civilização e ao progresso, 
como a máquina pneumática de mercúrio, o termômetro de ar, uma balança com seu nome e 
outros.

PIETRO MASCAGNI - compositor e músico italiano. Considerado verdadeiro gênio musical, possui 
muitas obras e todas elas conhecidas e admiradas no mundo inteiro.

PIGMALEÃO - rei da Ilha de Chipre. Foi também escultor.

PÍNDARO - poeta lírico grego. Viveu sob a proteção de diversos príncipes de sua época e criou toda 
sorte de gênero poético e foi considerado o "Príncipe dos poetas gregos".



PIO - santo. Papa da época do imperador romano, dedicou sua vida ao combate às eregias. ë 
considerado o autor do livro apócrifo, "Cartas Decretais". A igreja o festeja no dia 11 de julho.

PISÍSTRATO - estadista ateniense. Foi um líder bastante carismático e de grande popularidade, era 
um homem bastante ardiloso e tomou o poder através de um golpe. Foi um incentivador das Artes.

PITÁGORAS - notável filósofo e matemático grego. Fundou a Escola Pitagórica, a qual é 
responsável por importantes descobertas matemáticas. viveu na segunda metade do século VI.

PÍTEAS - navegador e geógrafo grego. Determinou com exatidão a latitude de Marselha, na época, 
ainda desconhecida. Foi o primeiro a referir-se à ligação entre as marés e as fases da Lua.

PIXINGUINHA - notável compositor, regente e arranjador brasileiro. Um dos maiores músicos de 
todos os tempos, graças ao seu extremo talento, tornou-se apreciado no mundo todo.

PLATÃO - célebre filósofo grego. Considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, é 
conhecido no mundo todo pelo valor de suas idéias. Autor dos famosos "Diálogos".

PLATINO - notável filósofo grego. Foi o principal discípulo de Platão e grande responsável pela 
divulgação de suas idéias.

PLÍNIO SALGADO - escritor e político brasileiro. Como político, notabilizou-se por ter organizado o 
movimento integralista durante o governo de Getúlio Vargas.

PLUTARCO - escritor e estadista grego. Sua obra prima é denominada "Vidas paralelas" e o tornou 
célebre, pois possui grande valor histórico para o conhecimento da antigüidade clássica.

POLÍBIO - historiador grego. Foi notavelmente educado para a carreira militar e a vida política, 
tornou-se admirado em Roma por seu saber e é autos de uma das mais profundas obras da 
antigüidade, chamada "A História Geral", da qual hoje restam apenas 5 volumes.

POLÍCRATES - governante grego. Durante sua administração, construiu uma grande frota e 
dominou a navegação no Mediterrâneo Ocidental e ergueu grandiosos templos aos deuses.

POLIGNOTO - pintor grego. Residiu muito tempo em Atenas, onde ornamentou diversos edificios e 
foi autor de grandes composições mitológicas. O valor de suas obras é reconhecido no mundo todo.

POMPÉIA PLÓTINA - imperatriz romana. foi esposa de Trajano, à quem acompanhava sempre, 
mesmo na guerra e por isso é considerada uma mulher de grande coragem.

POMPEU MAGNO - general romano. Homem de imensa bravura, participou de inúmeras lutas e 
sagrou-se vitorioso sobre a maioria de seus inimigos durante sua vida. também exerceu cargos 
políticos.



PÔNCIO PILATOS - procurador romano da Judéia. Tornou-se conhecido no mundo todo pelo papel 
que representou na história de Jesus Cristo e é celebre sua frase "Lavo minhas mãos".

PORFÍRIO - filósofo grego. Sua ideologias e atividade de erudito, muito contribuíram para a 
solidificação do neoplatonismo. Autor de importantes obras, é reconhecido como um grande 
pensador.

PROCÓPIO FERREIRA - ator teatral brasileiro. Um dos mais experientes de sua época, teve a 
carreira foi pontilhada por enorme sucesso, inclusive no exterior.

PRÓSPERO FONTANA - pintor italiano. Dedicou-se à pintura de fatos históricos e motivos 
religiosos. entre suas telas mais famosas, destaca-se "A Virgem amamentando o Menino Jesus".

PRUDENTE DE MORAES - terceiro presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, eleito 
em 1894. Ocupou-se em pacificar o Brasil e restabelecer as finanças do país.

PTOLOMEU - rei do antigo Egito. desenvolveu várias conquistas para seu império. Fundou a 
Biblioteca de Alexandria e escreveu a vida de Alexandre, o Grande. Viveu durante o século III a.C.

 

Q
QUINTINO BOCAIUVA - escritor, político e jornalista brasileiro. Defendeu a abolição da Escravatura 
e foi um dos fundadores da República no país, além de Ministro e Presidente do Rio de Janeiro.

QUÍTEN MARENSK NOGI - conde e militar japonês. Foi capitão do exército imperial e destacou-se 
como comandante de brigada, o que lhe valeu o posto de tenente general e o titulo de barão.

QUIRINO DOS SANTOS - político, advogado e jornalista brasileiro. Foi deputado, revelando-se ao 
mundo político como pleno partidário do abolicionismo e da República.

 



R
RACHEL DE QUEIROZ - ilustre escritora brasileira, sua obra mais conhecida e o livro intitulado "O 
Quinze".

RADAMÉS GNATALLI - notável maestro, músico e compositor brasileiro. Estudou piano e se 
aperfeiçoou em harmonia. É autor de verdadeiras obras primas e possui renome mundial.

RAFAEL - arcanjo do antigo testamento, venerado pelos fiéis. venerado como "médico de Deus", fez 
diversos milagres de cura e é celebrado no dia 24 de outubro. 

RAIMUNDO DE FARIA BRITO - escritor e filósofo brasileiro, dono de uma extensa obra literária. 
Nasceu em São Benedito, Ipiapaba, No estado do Ceará, no ano de 1862. Faleceu em 1917.

RAINER MARIA RILK - notável poeta alemão. Sua obra influenciou grandemente os artistas 
modernos alemães e estrangeiros, e é considerado um dos maiores poetas líricos da literatura 
alemã.

RAMÓM MENEDEZ PIDAL - historiador, crítico, literário e filósofo espanhol. Seus estudos sobre as 
origens hispânicas, são de importância fundamental para a história de seu país.

RAMSÉS - faraó egípcio. Reinou até 1292 a.C. Seu governo caracterizou-se pelas suntuosas obras 
arquitetônicas. Ocupou altos cargos civis e militares.

RANDULFO DE GERNONS - chefe anglo-germânico do exército do rei Estevão. Viveu durante o 
século XI.

RANGEL PESTANA - político e jornalista brasileiro. Participou da maioria dos movimentos em prol 
da República. Pertenceu ao Partido republicano paulista e exerceu importantes cargos no governo.

RAQUEL - uma das sete esposas de Jacó. Sua história consta na Bíblia sagrada e também foi fonte 
de inspiração para um dos mais belos sonetos da língua portuguesa, escrito por Luís de Camões.

RASPUTIN - monge russo. Exerceu importante influência sobre os governantes de sua época, e 
teve muitos adeptos. Nasceu no ano de 1871 e faleceu em 1916.

RAUL DOS SANTOS SEIXAS - cantor e compositor brasileiro. Um dos fenômenos do rock nacional, 
suas músicas são conhecidas e apreciadas em todo o país e possui fama internacional. 

RAVEL - célebre compositor francês. Autor de diversas obras de sucesso, entre as quais se destaca 
o famoso "Bolero".



RAYMOND POINCARÉ - advogado e estadista francês. Dedicou-se à política, exercendo altos 
cargos durante sua carreira, foi entre outros, dirigente do Partido republicano e Presidente da 
França.

REGINA DUARTE - atriz brasileira. Conhecida também como "A namoradinha do Brasil", seu 
talento, beleza e simpatia realmente conquistou o pais inteiro. Atua no teatro, cinema e televisão.

REGINALDO FARIA - ator e diretor brasileiro. Um dos maiores artistas da televisão brasileira, 
participou de inúmeras novelas e fez diversos filmes. Possui renome internacional.

REINALDO DOS SANTOS - escritor, crítico de arte, professor e cirurgião português. Dirigiu os 
institutos cirúrgicos ingleses durante a Primeira Gerra Mundial.

REINOLD KEISER - compositor alemão. Considerado um talento precoce, com a idade de dez anos 
apresentou a ópera Basílio para a corte. Possui uma extensa obra musical.

RENATO DE BIRAGUE - estadista e cardeal italiano. Atuou como chanceler da França, nasceu no 
ano de 1506 e faleceu em 1583.

RENE DESCARTES - filósofo, físico e geômetra francês. Considerado o verdadeiro fundador da 
Filosofia Moderna. Foi também pioneiro na teoria mecanicista e criador da Geometria Analítica.

RICARDO - rei da Inglaterra. Logo cedo revelou-se combativo e aventureiro. Por sua valentia e 
bravura, passou para a história como sendo o "Coração de Leão".

RINO LEVI - arquiteto brasileiro. Participou de uma infinidade de exposições no Brasil e no exterior 
e foi autor de importantes projetos e famosas obras.

RITA LEE - cantora e compositora brasileira. Considerada a principal cantora do rock brasileiro, faz 
sucesso inclusive no estrangeiro, onde já se apresentou diversas vezes.

ROBERTO CARLOS BRAGA - compositor e cantor brasileiro. Iniciou sua carreira artística em 1949, 
e em 1959, gravou seu primeiro LP. ë considerado o Rei da música no Brasil.

ROBIN HOOD - inglês, defensor dos fracos e oprimidos. É considerado uma das figuras mais 
populares da idade média e juntamente com seu bando, roubava dos ricos para distribuir aos 
pobres.

RODODLFO AUGUSTO GARCIA - advogado e historiador brasileiro. Membro da Academia 
Brasileira de Letras e de diversos institutos acadêmicos de renome.

ROGER BACON - cientista e filósofo inglês. Cognominado "Doutor Maravilhoso", pertencia à ordem 
dos franciscanos e foi grande estudioso de Química, Alquimia. Óptica, Teologia e Astronomia.



ROLLAND - romancista , biógrafo e musicólogo francês. Foi um dos maiores estudiosos e mais 
profundos conhecedores da música, também notável escritor, mereceu o Prêmio Nobel, em 1916.

ROMÁRIO - desportista brasileiro. Um dos melhores jogadores de futebol da atualidade, foi um dos 
responsáveis pelo tetra campeonato brasileiro na Copa do Mundo de 1994.

ROMEU - jovem italiano apaixonado por Julieta. Corajoso e audacioso, fez tudo por seu amor. Sua 
história de amor, inspirou a tragédia escrita por Shakespeare.

RÔMULO ARANTES - desportista e ator brasileiro. Foi várias vezes campeão de natação e 
representou o Brasil em diversos campeonatos internacionais. Atua no teatro e na televisão.

RONALDO - futebolista. Mais conhecido como Ronaldinho, é considerado o melhor jogador do 
mundo na atualidade e apesar da pouca idade já participou de duas Copas do Mundo pelo Brasil.

ROSNY - célebre romancista francês. juntamente com seu irmão mais velho, escreveu importantes 
obras para a literatura mundial e fundou a Academia de Concourt.

ROSSINI - maestro e compositor italiano. Renomado e famoso no mundo inteiro pelo seu talentoso 
trabalho, compôs inúmeras óperas, entre elas "O barbeiro de Sevilha" e "Otello".

RUBEM BRAGA - escritor brasileiro. Tornou-se famosos por suas crônicas, escritas num estilo 
simples, porém belo. Publicou muitas obras de renome e colaborou em diversos jornais e revistas.

RUBENS - célebre pintor barroco. Obteve o apoio e reconhecimento de quase todos os imperadores 
de sua época, e deixou um legado de várias obras, todas extremamente importantes.

RUDE - escultor francês considerado um dos maiores mestres da Escola Francesa. Entre seus 
maiores trabalhos, destaca-se "Marselha" e "Partida".

RUFINO JOSÉ CUERVO - filólogo e escritor colombiano. Lutou pela pureza da sua língua e 
escreveu importantíssimas obras de filosofia hispano-americana.

RUI BARBOSA - literato e político brasileiro. Foi senador federal e presidente da Academia 
Brasileira de Letras, além de ter sido o primeiro ministro da Fazenda no Brasil. É um ídolo nacional.

S
SEVERIANO DA FONSECA - general, médico e polígrafo brasileiro. Participou de comissões 
médicas de grande importância, foi também deputado e senador.



SALADINO - sultão do Egito e da Síria. Sua bravura, generosidade e virtudes cavalheirescas, 
gravaram indelevelmente seu nome na História Oriental.

SALAZAR - político e economista português. Foi parlamentar, ministro da fazenda, e primeiro 
ministro. Foi também responsável pela constituição de 1933, que deu origem ao Estado Novo.

SALOMÃO - Um dos filhos de Davi. Foi rei de Israel, que muito prosperou durante seu reinado. 
Considerado um homem de profunda sabedoria é autor de três livros bíblicos: Eclesiastes, Cântico 
dos Cânticos e Livro dos Provérbios.

SALOMÉ - rainha da Judéia, no período de 78 a 69 a.C. Esforçou-se por corrigir os erros causados 
pelo governo de seu marido, ao combater o partido popular.

SALVADOR DALI - notável pintor surrealista, muito conhecido e famoso. Seus quadros são 
valiosissimos e estão expostos nos melhores museus do mundo.

SALVATORE ROSA - artista italiano. Era também poeta e músico, mas destacou-se realmente com 
pintor. Autor de diversas obras de grande importância, entre elas "Prometeu" e "Triunfo de Davi".

SAMUEL - profeta hebreu. Era considerado a figura mais importante de Israel após Moisés. Foi juiz 
em Israel durante toda sua vida, sendo seu reformador político e religioso.

SANCHO - rei de Portugal. Como desejava proteger os mais fracos, durante seu governo , entrou 
em conflito com os poderosos de seu país e por este motivo foi deposto em favor de seu irmão.

SANDRO BOTTICELLI - notável pintor italiano, nascido em Florença no ano de 1445. famoso pela 
decoração da capela sixtina e por tantas outras obras, entre as quais, "A primavera". 

SANTANA - esposa de São Joaquim, mãe da Virgem Maria e avó materna de Jesus Cristo. 
Festejada no dia 26 de julho, seu culto só começou a propagar-se no século II.

SANTIAGO DANTAS - político brasileiro. Bacharel em Direito, exerceu a profissão de jornalista. Foi 
também Ministro da Fazenda, representante do Brasil na ONU e Ministro das Relações Exteriores.

SARA - esposa de Abraão.

SEBASTIAN CABOT - navegador italiano. Participou de importantes expedições e em 1544, 
desenhou o mapa-múndi, do qual uma das cópias encontra-se na biblioteca do Museu Nacional de 
Paris.

SEBASTIÃO DA ROCHA PITA - escritor e historiador brasileiro. Cognominado "O Pai da História do 
Brasil", sua obra descreve preciosas informações sobre vários aspectos da vida de sua época.

SÉRGIO SAMPAIO - cantor e compositor brasileiro. Tornou-se muito conhecido na década de 



setenta, especialmente pelo sucesso "Bloco na rua", sua obra muito enriqueceu a MPB.

SÉRVIO SULPÍCIO GALBA - imperador romano. Governou durante dois anos, sendo agraciado 
como César. Venceu diversas batalhas e foi governante de vários reinos no Oriente e no Ocidente.

SIDNEY THOMAS - inventor e metalurgista inglês. Juntamente com seu primo, é autor de um 
processo de fabricação do aço, devido às suas descobertas, ficou famosos e recebeu medalhas e 
prêmios.

SIGMUND FREUD - pesquisador e neurologista austríaco. É considerado o Pai da Psicanálise e fez 
importantíssimas descobertas nesta área, sendo por isso famoso no mundo inteiro.

SILVEIRA SAMPAIO - médico, teatrólogo, cronista político e social, brasileiro. Produziu, dirigiu e 
interpretou espetáculos de sucesso para a televisão, e escreveu importantes peças teatrais.

SILVÉRIO GOMES PIMENTA - sacerdote e escritor brasileiro. Pertenceu a Academia Brasileira de 
Letras, entre outros importantes institutos científicos. Notabilizou-se como orador sacro.

SILVESTRE - santo católico. É o primeiro papa representado nos monumentos com a mitra de 
pontífice. Os fiéis os festejam no dia 31 de dezembro, data em que foi morto.

SÍLVIO CALDAS - compositor e interprete da Música Popular Brasileira. Estreou em 1929 no palco, 
o samba Faceira de Ari Barroso, na revista Brasil do Amor. Autor do sucesso Azulão, entre outros.

SIMÃO DE VASCONCELOS - cronista português. Transferiu-se de Portugal para o Brasil em 1615, 
onde foi professor e procurador da Companhia de Jesus. Publicou várias obras.

SIMEÃO DENIS POISSON - matemático francês. teve uma notável carreira acadêmica e é autor de 
importantes tratados e descobertas na área da Física e da matemática, principalmente.

SÍMON BOLIVAR - estadista e general sul americano. Filho de uma nobre família espanhola, 
famoso pela libertação da Venezuela e de Nova Granada do domínio espanhol. 

SÓCRATES - notável filósofo grego. Considerado um dos homens mais sábios do mundo, é o autor 
da célebre frase "Tudo que sei, é que nada sei". Viveu entre os anos 470 e 399 a. C.

SOFIA LOREN - célebre atriz de cinema. Considerada uma das mulheres mais atraentes do mundo, 
é também uma das melhores atrizes e já fez inúmeros filmes, todos de absoluto sucesso.

SÓFOCLES - célebre poeta trágico grego. Membro de uma família bastada, recebeu educação 
aprimorada, que muito lhe valeu para a execução de suas obras.

SOLANO LOPES - estadista paraguaio. Foi Presidente da república do Paraguai e tornou-se famoso 
na história da América Latina, por provocar uma Guerra em 1864, com o Brasil, Argentina e Uruguai.



SÔNIA RIBEIRO - artista brasileira. Nasceu no ano de 1930. Iniciou sua carreira como locutora e 
rádioatriz, sendo mais tarde consagrada como produtora e apresentadora de programas infanto 
juvenis.

SRIRLEY MACLAINE - cantora e escritora norte americana. Famosa tanto por suas interpretações 
musicais como por seu livros, possui reconhecimento mundial.

STEFAN GEORGE - poeta e romancista alemão. Estudou história da Arte e Filosofia em Berlim e foi 
o líder do movimento chamado "Arte pela Arte". É autor de obras célebres e notáveis.

STELLA CARR - poetisa brasileira. Recebeu diversos prêmios de renome na literatura e é membro 
da União Brasileira de Escritores. Nasceu na Guanabara, Rio de janeiro, em 1932.

STEPHAN LOIS MALUS - físico e engenheiro francês. Autor da importante descoberta, sobre a 
polarização da luz pela reflexão. Foi eleito membro da Academia de Ciências.

SUSANA - jovem judia, famosa pela sua beleza e castidade. Sua história foi revelada pelo profeta 
Daniel, no capítulo 13 do livro da Bíblia, chamado Deuteronomio.

T
TARCÍSIO MEIRA - ator brasileiro. faz teatro, cinema e televisão, já fez inúmeras novelas e é um 
dos maiores galãs da TV brasileira. Por seu grande talento, é reconhecido mundialmente.

TACIANO - apologista cristão e filósofo neoplatônico. nasceu na Mesopotâmia e escreveu uma 
vasta obra, tratando especialmente da vida de Jesus Cristo e seus apóstolos.

TARSO MORAES DUTRA - bem sucedido político brasileiro, médico e advogado. Foi deputado e 
ocupou importantes cargos políticos no Brasil, como o de inspetor de ensino federal.

TERÊNCIO - comediógrafo latino. Foi autor de numerosas comédias, e seu latim, tem sido 
considerado sempre como um modelo de pureza. Fez sucesso principalmente entre os aristocratas 
da época.

THÉO FILHO - escritor brasileiro. Nasceu em 1897 e escreveu importantes obras, como por 
exemplo "A grande felicidade", "Romance tropical" e As viagens amorosas", entre outras.

TIAGO - apóstolo de Jesus. É considerado santo e a igreja católica o festeja no dia 25 de julho. É 
especialmente venerado na cidade de Compostela, onde se encontram suas relíquias.

TIBÉRIO - imperador bizantino. Foi proclamado imperador em Creta, durante seu reinado, combateu 



sem trégua os seus inimigos e ocupou Constantinopla.

TITO BATISTINI - escritor, jornalista e cineasta brasileiro. Fundador da União Brasileira dos 
Escritores, foi também da Indústria Brasileira de Cinema e fundador do Sindicato dos Jornalistas de 
São Paulo.

TEOFÂNIA - esposa do imperador bizantino Leão VI, foi canonizada perla igreja ortodoxa e suas 
relíquias se encontram em uma igreja patriarcal de Constantinopla. Nasceu em 866 e faleceu em 
893.

TANCREDO NEVES - estadista brasileiro. Teve uma brilhante carreira política, exercendo altos 
cargos no governo e em 1984, foi eleito pelo povo, Presidente da República.

TARO KATSURA - estadista e soldado japonês. Ingressou no exército de seu país em 1867 e 
participou da Guerra da Restauração. Exerceu importantes cargos junto ao governo.

THEODORE ROOSEVELT - estadista norte americano. Foi presidente dos estados unidos da 
América por dois mandatos e em 1906, recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

TACITO - historiador latino. Foi cônsul e magistrado em direito, porem, dedicou-se especialmente à 
literatura. Revoltou-se contra o poder dos príncipes, conservado indignamente.

TRAJANO - imperador romano. Governou de 98 a 117, excelente organizador, realizou um serviço 
de assistência às crianças pobres, incentivou a agricultura e foi um governante bastante popular.

TEODÓSIO - imperador romano. Reinou de 397 a 495, tornou-se governador do Oriente, após sua 
vitória sobre os bárbaros. Foi um grande legislador de seu tempo e restabeleceu o cristianismo.

TEODORA - imperatriz do Oriente. Durante seu governo, aplicou uma política bastante enérgica e 
conseguiu assim conter as revoltas dos seus inimigos. É considerada santa e comemorada em 11 
de fevereiro.

TORQUATO NETO - importante intelectual brasileiro, foi também compositor de grande renome no 
país. Teve participação fundamental no Movimento Tropicalista Brasileiro.

TOBIAS GEORGE SMOLLET - literato escocês. "Peregrine Pickle", é a sua obra mais 
representativa e que lhe proporcionou fama mundial. É um dos fundadores da escola do romance 
em prosa.

TRISTÃO DA CUNHA - navegador e nobre português. Ficou famoso por suas descobertas e 
conquistas, com das ilhas que levam o seu nome, ilha de Soctorá e ilha de Madagacar. Foi também 
embaixador e chefe da comitiva portuguesa que foi ter com o Papa Leão X.

TEÓFILO BENEDITO OTÓNI - político brasileiro. Possuía idéias liberais e era favorável a república, 



destacou-se como um dos chefes da revolução Mineira de 1842 e foi chefe do Partido Liberal.

TEODELINDA - rainha dos lombardos. Subiu ao trono em 590, converteu o seu povo ao catolicismo 
e faleceu no ano 626.

TEODORICO - rei da Austrália, Espanha e Gália. Subiu ao trono no ano 420 e estendeu as 
fronteiras de seu império. A data de seu nascimento é ignorada, mas sabe-se que faleceu em 451.

TEREZA DE JESUS - religiosa, reformadora e escritora espanhola. É considerada santa e toda sua 
vida se constitui em obras de caridade. Sua festa acontece no dia 15 de novembro.

TEODORO D’AMASIA - santo católico. Mártir do século V, foi sacrificado durante o reinado de 
Galério, em nome de sua fé. É comemorado pelos fiéis, no dia 9 de novembro.

TOMÁS DE AQUINO - santo comemorado pela igreja no dia 7 de março. Também chamado "Doutor 
Angélico", é considerado o maior teólogo da Igreja Católica e deixou uma vasta obra.

TARQUÍNIO - último dos imperadores romanos.

TOMÉ - um dos doze apóstolos, é também considerado santo. Tornou-se famoso pela incredulidade 
que demonstrou a respeito da ressurreição de Jesus. É comemorado no dia 21 de dezembro.

THÉOPHILE GAUTIER - célebre poeta e escritor do romantismo francês. Publicou valiosos ensaios 
críticos das obras literárias dos séculos XVI e XVII. Sua obra poética é bastante vasta e variada.

THOMAS JEFFERSON - advogado e estadista norte americano. Foi o terceiro presidente dos 
Estados Unidos da América e tornou-se célebre na Convenção de Virgínia. 

TIM MAIA - cantor brasileiro. Dotado de uma explendorosa e inigualável voz, seu talento o levou a 
cantar por todo o país e inclusive nos palcos do estrangeiro.

TOM JOBIM - cantor e compositor brasileiro. Autor de grandes e inesquecíveis musicas, é 
considerado um dos pais da Bossa Nova. sua música é bastante apreciada no mundo todo.

TONI RAMOS - ator brasileiro. Um grande galã da televisão brasileira, já atuou em inúmeras 
novelas e também faz cinema e teatro. Possui fama internacional.

TÔNIA CARREIRO - atriz brasileira de teatro, cinema e televisão. Representou com brilhantismo e 
construiu uma extraordinária carreira artística, é reconhecida internacionalmente.

TALES PANCHACON - artista brasileiro. Atuou no teatro, na televisão e cinema, participando de 
diversas novelas e filmes de sucesso. É reconhecido internacionalmente.



U
ULISSES - herói grego e rei de Ítaca. Era muito valente e conforme contam os historiadores, teve 
uma vida de aventuras.

ULRICI - filósofo alemão. Advogado, dedicou-se também ao magistério e aprofundou-se 
principalmente nos estudos sobre Shakespeare. Publicou uma vasta obra.

ULRICO - duque. Aumentou seus territórios vencendo a Guerra do Platinado e assegurou o triunfo 
do protestantismo em seu país. Nasceu em 1487, na Alsácia e faleceu em 1550.

URBANO RATAZZI - político e advogado italiano. Assumiu vários cargos políticos de renome, foi 
Primeiro Ministro, Presidente da Câmara e Ministro da Justiça, entre outros. 

V
VICENTE LÍCINIO CARDOSO - filósofo, sociólogo e arquiteto brasileiro. Elaborou projetos 
importantes e executou construções de vulto, tendo uma carreira brilhante e muito premiada.

VALDOMIRO SILVEIRA - político, escritor e advogado brasileiro. Em São Paulo, foi secretário da 
justiça e presidente da assembléia legislativa. É um dos grandes contistas sertanejos do Brasil.

VALENTIM DA COSTA MAGALHÃES - poeta, romancista, dramaturgo e jornalista brasileiro. 
Colaborou ativamente na imprensa nacional e foi um dos fundadores da academia brasileira de 
letras.

VALÉRIA MESSALINA - imperatriz romana. Foi casada com Nero e se tornou famosa por sua 
conduta desregrada e suas constantes conquistas amorosas.

VASCO DA GAMA - célebre navegador português. Primeiro descobridor do caminho para as Índias, 
foi um temível conquistador de colônias para o reino português.

VERÍSSIMO - santo católico. Mártir festejado no dia 1 de outubro.

VERÔNICA - santa. É uma das mulheres que seguiram Jesus no caminho do calvário e enxugou-lhe 
o rosto no véu que trazia consigo, por isso seu nome indica "imagem verdadeira".

VIANA - escritor e jornalista brasileiro. Estudou Sociologia, Política e Finanças, foi colaborador de 
importantes jornais de sua época e é membro da Academia Brasileira de Letras.



VICTOR HUGO - poeta francês que cantou a humanidade, autor de "Os Miseráveis", foi também o 
ídolo de sua geração de escritores.

VIDAL - poeta trovador do século XII. Protegido por ilustres cavalheiros da época, teve sempre vida 
errante e compôs canções notáveis para sua esposa. Em Berlim, publicou algumas de suas obras.

VILANOVA ARTIGAS - arquiteto brasileiro. Dono de uma notável carreira catedrática, possui 
inúmeras obras realizadas, entre elas, o Edifício da Faculdade de Arquitetura, na cidade 
universitária. 

VILFREDO PARETO - economista e sociólogo italiano. Foi um dos primeiros cientistas a aplicar o 
método matemático e a teoria econômica à Sociologia. Autor de importantes obras.

VINCENT VAN GOCH - pintor francês. Um dos maiores de todos os tempos, é muito famoso por 
suas obras e suas telas se encontram-se nos melhores museus do mundo todo.

VINCENZO BELLINI - compositor italiano. Obteve grande sucesso em 1826, quando ainda 
estudante escreveu para a Ópera de São Carlos de Nápoles, a música "Bianca e Fernando".

VINICIUS DE MORAES - célebre poeta, cantor e compositor brasileiro. É uma das figuras centrais 
da música no Brasil, e sua fama é internacional, fez diversas turnês de sucesso pela Europa.

VIRGÍLIO - poeta latino. Viveu de 70 a. C. até 19 a. C. e tornou-se célebre por suas obras como 
escritor. Também estudou, Medicina, Filosofia e Física.

VIRGULINO - vulgo Lampião. O cangaceiro mais famoso e temido do sertão nordestino. Chefiou 
seu bando e tem fama de homem muito valente, é conhecido internacionalmente.

VIRIATO - ilustre guerreiro lusitano. Foi cônsul e também general, tem a fama de ser um homem 
deveras corajoso.

VITAL - religioso brasileiro. Aos 22 anos, ingressou no Convento da Ordem do Capuccinos, fez 
parte do curso de teologia na França e foi sagrado bispo de Olinda.

VITO - santo católico. Mártir romano, viveu durante o reinado de Diocleciano e é patrono dos 
bailarinos e comediantes. também conhecido por Guido, é celebrado no dia 15 de junho.

VITÓRIA - imperatriz da Inglaterra e Irlanda. Subiu ao trono com apenas dezoito anos de idade e 
mais tarde também foi declarada imperatriz da Índia. É também autora de dois livros.

VITORIANO JOSÉ MARTINHO PALHARES - poeta brasileiro. Procedente de família pobre, foi 
funcionário público e suas obras mais famosas, descrevem batalhas.



VLADIMIR VLADIMIROVITCH MAIAKOVISKI - célebre poeta e escritor russo. também dedicou-se 
ao cinema e ao teatro, mas tornou-se famoso no mundo inteiro pela sua poesia.

VLAMIR MARQUES - desportista brasileiro. Consagrou-se campeão várias vezes no Brasil e no 
exterior, atuou em importantes times de basquete no país e participou das Olimpíadas de 1956.

VOLTAIRE - célebre escritor francês. Estudou Literatura, Matemática e Física, foi um dos 
preparadores da Revolução Francesa e um dos maiores escritores de todos os tempos.

W
WILHEIM KONRAD ROETGEN - fisco alemão. A sua fama firmou-se através da descoberta do Raio-
X, motivo pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Física, em 1901.

WALDIR AZEVEDO - célebre compositor e músico brasileiro. Tocou diversos instrumentos, gravou 
vários discos e teve uma carreira de grande sucesso, inclusive à nível internacional.

WALTER RATENHAU - industrial, engenheiro, estadista e filósofo alemão. Tomou parte na 
Conferência de paz de Versalhes, por ocasião da Primeira Guerra mundial.

WASHINGTON LUÍS PEREIRA DE SOUZA - estadista brasileiro. Fez brilhante carreira política, 
desempenhando várias funções no governo, sendo inclusive Presidente da República, de 1926 a 
1930. 

WILLIAM SHAKSPEARE - célebre poeta dramático inglês. Um dos mais famosos escritores de 
todos os tempos, imortalizou-se com sua obra, dentre as quais destaca-se "Romeu e Julieta", entre 
outras.

WAGNER - compositor alemão. Foi uma das mais notáveis expressões do romantismo musical 
alemão e um dos mais ativos renovadores da arte lírica e dramática. famoso no mundo todo.

WEBER - compositor alemão. É considerado o fundador da ópera romântica na Alemanha. Foi um 
exímio pianista e deixou diversas obras de inestimável valor, é famoso no mundo todo.

WENCESLAU BRÁZ PEREIRA GOMES - estadista e político brasileiro. Ocupou diversos cargos de 
renome no governo, sendo inclusive, eleito Presidente da República em 1913.

WERNER VON BRAUN - cientista. Natural da Polônia, mas concluiu seus estudos na Alemanha. 
Realizou estudos e pesquisas sobre foguetes. bombas voadoras e armas bélicas.

WALLACE MAC DOWELL - político brasileiro. Como advogado e parlamentar, pronunciou-se a 
favor da extinção da escravatura e da reforma judiciária. Exerceu vários cargos no governo.



WALDEMAR CORDEIRO - pintor brasileiro. Um dos líderes do concretismo no Brasil. Cursou Belas 
Artes na Academia de Roma e em sua carreira recebeu vários prêmios e louvores.

WALDO EMERSON - filósofo e escritor norte americano. Líder do movimento trancendentalista, teve 
amizade com intelectuais e pessoas muito influentes na sociedade. Publicou importantes obras.

WLADIMIR ILIICH ULIANOV LENIN - político russo. Fundou a República Soviética em novembro de 
1917. Foi líder do proletariado na Rússia e da revolução comunista.

WANDA DOS SANTOS - esportista brasileira. Dedicou-se ao atletismo, e ganhou mais de mil 
medalhas e troféus em sua brilhante carreira. Participou das Olimpíadas em 1952 e 1960.

X
XANCARA - notável teólogo hindu. Fez vários milagres e popularizou-se em seu país, 
principalmente por sua atuação fundamental na transformação que se operou na filosofia Vedanta.

XAVIER DE CARVALHO - militar brasileiro. Participou ativamente de movimentos em prol da 
República, como tenente de milícias.

XENÓCRATES - filosofo grego do século IV a.C. Foi discípulo de Platão e procurou conciliar o 
platonismo e o ptagorismo. 

XENÓFANES - filósofo grego. Em fins do século VI a.C., fundou a escola de Eléia. Era monoteísta 
convicto e de sua célebre obra, "A natureza das coisas", restam apenas alguns fragmentos.

XENOFONTE - filósofo grego. Discípulo de Sócrates, caracterizou-se por seu espírito de pesquisa 
voltado à observação da vida de sua época. Como escritor, seu estilo era simples e elegante.

XÉRXES - rei da Pérsia. Logo no início do seu reinado, abafou uma revolta desencadeada no Egito, 
e durante seu governo demonstrou valentia e inteligência, vencendo diversas batalhas. 

 

Z



ZACARIAS - santo católico. Sucedeu o papa Gregório III, permanecendo como pontífice de 741 a 
752. Autor de diversas cartas dirigidas a São Bonifácio, é comemorado no dia 26 de maio.

ZACUTO - estudioso e médico português, de origem israelita.

ZAPATA - revolucionário mexicano. Viveu no fim do século XIX e inicio do século XX. É considerado 
um herói e participou de várias lutas, por isso possui fama de homem valente e corajoso.

ZAQUEU - chefe dos cobradores de impostos muito rico, mas de pequena estatura, que hospedou 
Jesus em Jericó. 

ZARATHUSTRA - grande legislador persa, fundador de uma antiga religião, chamada Magismo ou 
Culto do Fogo.

ZEBULON - um dos sete filhos de Lia, filho de Jacó. 

ZEKARIAN - ou Zechariah, nome hebreu que significa "lembrança do Senhor". 

ZENÃO - imperador romano do oriente. Teve uma brilhante carreira militar e era dotado de uma 
personalidade marcante. Seu reinado foi marcado por várias lutas, da qual sempre participou 
ativamente.

ZENO - poeta e historiador italiano. Seus melodramas, influenciaram de modo fundamental no 
desenvolvimento da ópera italiana e na marcação da pauta do melodrama com fins musicais.

ZEUS - entre os gregos era o pai dos Deuses e regente do céu, correspondente a Júpiter na 
mitologia romana. 

ZINHO - futebolista. Notável jogador de futebol, atuou em importantes times brasileiros e também no 
futebol estrangeiro, tornando-se conhecido no mundo todo por seu talento.

ZOROASTRO - nome genérico dado aos grandes sucessores de Zarathustra. 

ZOROBABEL - filho de Salatiel, da estirpe real de Davi, que recebeu do Rei de Ciro, para cuidar, os 
vasos sagrados do templo, trazidos de volta para Jerusalem, depois do cativeiro na Babilônia.

ZÓSIMO - santo católico. Foi papa no século V, nasceu na Grécia e morreu em Roma. 

ZUMBI DOS PALMARES - herói negro. Lutou pela libertação da escravatura no Brasil, liderando seu 
povo numa revolta. 

LOURIVALDO PEREZ BAÇAN



O MAGO DAS LETRAS

Atividades:

Professor de primeiro, segundo e terceiro graus
Bancário aposentado
Instrutor de Treinamento Profissional
Escritor: poeta, contista e novelista
Compositor letrista
Tradutor
Palestrante: Redação Criativa e O Processo Criativo

Publicações:

Publicou em 1996 a novela rural Sassarico, sobre o fim do ciclo do café, início da rotação de 
culturas (soja e trigo) e surgimento dos bóias-frias

Publicou em 1998 o livro de poemas Alchimia e em 1999 o livro Redação Passo a Passo.

Escreveu mais de 800 textos, publicados em sua maioria, sobre os mais diferentes assuntos, como: 
romances, erotismo, palavras cruzadas, charadas, passatempos, literatura infantil, passatempos 
infantis, horóscopos, esoterismo, simpatias populares, rezas, orações, intenções, anjos, fadas, 
gnomos, elementais, amuletos, talismãs, estresse, manuais práticos, religião e livros de bolso com 
os mais diversos temas, letras para músicas.


