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MULHERES BRASILEIRAS DE DESTAQUE
Leila Diniz
Leila Roque Diniz foi uma atriz brasileira que rompeu barreiras da sociedade
conservadora da época de 1960. Nasceu em 25 de março de 1945 no Rio de Janeiro.
Aos 15 anos, começou a trabalhar como professora, ensinando crianças do maternal e
jardim de infância. Ela nunca completou o segundo grau e deixou de dar aulas por não
se adaptar às exigências dos pais dos alunos e dos diretores da escola. Aos 17 anos,
já estava casada com o diretor Domingos de Oliveira. Foi quando teve sua primeira
experiência como atriz na peça infantil “Em busca do tesouro”, dirigida pelo marido. Em
1966 estrelou no filme “Todas as Mulheres do Mundo”, dirigido por seu marido, que fez
um grande sucesso de público e crítica. Recebeu o Prêmio Air France de Melhor Atriz
de 1967. Em 1969, época de censura e repressão, Leila Diniz deu diversas entrevistas
e passou a ser vista como mais uma vedete que abusava dos palavrões para ser notada.
Em 1971, já separada de Domingos e namorando com o cineasta Ruy Guerra, engravida
nos primeiros meses desse mesmo ano, tornando-se a grávida do ano, eleita pelo
programa do Chacrinha. Exibindo a grande barriga de oito meses, é fotografada de
biquíni na praia, numa atitude inédita e audaciosa para a época. Em novembro nasceu
a filha Janaína. Depois de uma temporada de dedicação integral ao bebê, Leila volta
aos palcos do teatro de revista. Em junho de 1972, Leila foi para a Austrália, junto com
a delegação brasileira para uma premiação no festival de cinema de Melbourne. Com
saudades da filha, então com sete meses, decidiu voltar mais cedo para casa, porém o
avião da Japan Airlines em que a atriz viajava explodiu no ar enquanto quando
sobrevoava Nova Délhi, na Índia. O falecimento de Leila Diniz, aos 27 anos, causou
comoção nacional e deu início à formação do mito em torno da mulher considerada
revolucionária, que rompeu tabus e conceitos através de suas idéias e atitudes.
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