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Força, voz e luta!
A edição piloto da Revista Madalena tem como objetivo apresentar às 
leitoras conteúdos relevantes e provocadores. Seu nome tem como 
referência Maria Madalena, mulher retratada como símbolo do pecado ao 
longo de toda a História, que contrariou a sociedade patriarcal da época e 
se tornou uma discípula de Jesus. Ainda hoje, muitas são as madalenas e 
muitos são os desafios diários das mulheres, em todos os âmbitos sociais. 

Nesta edição tratamos de mercado de trabalho, carga mental, 
maternidade. Assuntos geralmente discutidos, mas que por vezes 
não consideram, em sua abordagem, fatores básicos, como a voz da 
mulher. Um cenário que alcança também as trabalhadoras rurais, que 
perpetuam a jornada dupla mas nem sempre são reconhecidas pelos 
seus resultados, e, por isso, seguem em busca de direitos e igualdade 
em um ambiente historicamente masculinizado. Assim como o campo, 
diversos outros espaços continuam demarcados com estereótipos 
de gênero, o que interfere em comportamentos e escolhas desde a 
infância até a vida profissional de mulheres e de homens. 
 
Muitos são os aprisionamentos que nós, mulheres, conhecemos. Nicole 
- mulher entrevistada para a sessão “Madalenas” - esteve presa durante 
972 dias, mas mesmo após a liberdade decretada, continua “presa” por 
estereótipos, tanto de gênero quanto sociais. Mesmo livres continuamos 
aprisionadas pelo que nos é cobrado, desde o parto até a morte.

Tais pautas estão presentes nesta primeira edição. Vai tacar pedra?!

Madalena é força. Madalenda é voz. Madalena é luta! 

Júlia e Natália.
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Clique na imagem para saber mais.

http://www.mangueira.com.br/carnaval-2019/enredo
http://www.mangueira.com.br/carnaval-2019/enredo
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lho, como liderança e priorização de tarefas. 
Mas, ainda hoje, as diferenças salariais entre 
mulheres com e sem filhos perduram, além 
disso, também há disparidade no tratamento 
para pais e para mães.

Licença maternidade

A licença maternidade é um benefício ga-
rantido pela atual legislação para mulheres 
que acabaram de ter uma criança. O afasta-
mento assalariado pode variar de 120 dias (cer-
ca de 4 meses) a 180 dias (cerca de 6 meses). 
O salário recebido durante a licença é igual ao 
anterior. As mulheres desempregadas ou au-
tônomas também podem solicitar o benefício 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 
neste caso tendo que cumprir alguns requisi-
tos para solicitar. Em caso de aborto espon-
tâneo, a mulher tem direito a 14 dias de afas-
tamento. Também tem direito ao afastamento 
mulheres que adotaram ou obtiveram a guar-
da judicial de crianças de até 12 anos. 

Juliana Wülfing, professora do Centro 
de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), explica 
que a constituição de 1988, no Art. 5., i, in-
forma que homens e mulheres são iguais 
e não pode haver discriminação. Porém, a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) pro-
tege a mulher a partir do art. 372., tendo em 
vista sua peculiar condição física, mental e 
social, enquanto comparada com homens e 
enquanto mãe e cuidadora dos filhos. “A pro-
teção à maternidade, especificamente, inicia 
no artigo 391. O intuito da Seção V, da CLT, 

 Criar um ambiente acolhedor para mães 
não é tarefa fácil para as empresas. O Google 
divulgou em fevereiro de 2019 uma pesquisa 
especial para o dia das mães sobre maternida-
de que busca entender o perfil das mulheres 
do nosso século. O estudo do Google Survey, 
que ouviu 500 mulheres, constatou que 35% 
das mães dividem responsabilidades, mas 
que fazem a maior parte das tarefas sozinhas. 
A pesquisa identificou também que 30% são 
mães solo e que a atividade a que elas dedicam 
mais tempo no dia a dia é o trabalho fora do lar. 

Mesmo com filhos, muitas mulheres con-
tinuam a trabalhar, seja por necessidade ou 
por desejo de seguir desenvolvendo uma car-
reira de anos. Voltar ao mercado de trabalho 
depois da maternidade também é um desafio, 
muitas delas perdem benefícios e oportunida-
des ou são desligadas depois de usufruir o pe-
ríodo de licença maternidade. De acordo com 
uma pesquisa realizada pela Catho (site bra-
sileiro de classificado de empregos) em 2018, 
30% das mulheres deixam o emprego depois 
da maternidade, no caso dos homens, apenas 
7% param de trabalhar após serem pais. 

O mercado de trabalho ainda olha para as 
mães como profissionais pouco competen-
tes e com muitos empecilhos. Muitas são as 
mulheres que não conseguem voltar para os 
empregos que tinham antes, outras esperam 
vários anos, até alcançarem a estabilidade fi-
nanceira, para ter filhos. A maternidade pode 
ser vista como agregadora de conhecimentos 
e não limitadora, as mães podem desenvol-
ver soft skills (competências comportamen-
tais) fundamentais para o ambiente de traba-

Os conflitos e 
os desafios da 

maternidade 
frente a vida 
corporativa 

Profissão

Dá trabalho ser

JÚLIA MALLMANN & NATÁLIA WALTER

mãe
FOTO DE ARQUIVO PESSOAL

Art. 396 permite que a empregada e o em-
pregador negociem, individualmente, como 
serão feitos os intervalos para amamenta-
ção durante a jornada. “Esta mudança não 
foi tão polêmica, porque a negociação pode 
ser positiva ou negativa. O negativo seria 
se o empregador pressionar a empregada 
a fazer um horário de intervalo que não lhe 
interessasse, e ela ter que se sujeitar”, ex-
põe a professora Juliana. 

“A segunda alteração, bem mais polêmi-
ca e restritiva de direito, está no Art. 394-
a, que trata do trabalho em atividade insa-
lubre, enquanto gestante ou lactante. Mas 
a aplicação do artigo, conforme a reforma, 
está suspenso por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) valendo a redação 
anterior”, que proíbe mulheres grávidas de 
trabalhar em local insalubre. 

Maternidade real

Juliana tem 45 anos, mora em Florianópolis 
e além de ser professora universitária, é mãe 
de Luísa, de dois anos. Ela conta que durante 

que cuida da maternidade, se fundamenta na 
proteção da criança, muito mais do que no 
cuidado com a mãe”.

A licença maternidade está prevista espe-
cificamente a partir do Art. 393 da CLT, tendo 
como regra 120 dias, independente do nasci-
mento com vida da criança. Pode ser prorro-
gada por mais 60 dias, quando a empresa fizer 
parte do programa Empresa Cidadã, entre ou-
tros requisitos, previsto na Lei 11.770/08. Já a 
Lei 13.301/2016 prevê licença de 180 dias para 
as mães quando as crianças nascem acometi-
das de microcefalia. Os empregados do servi-
ço privado, homens e mulheres, são regidos 
pela CLT. Já os servidores públicos podem ser 
regidos pela CLT ou por estatutos próprios. 
Juliana explica que, geralmente, nos estabele-
cimentos públicos, os estatutos preveem os di-
reitos da CLT mais alguns benefícios próprios. 

Reforma trabalhista

No sentido dos direitos já adquiri-
dos com a CLT, a reforma trabalhista (Lei 
13.467/2017), trouxe algumas mudanças. O 

Luana Pereira, 
de 27 anos, mãe 
de Alice, conta 
que quando 
soube da 
gravidez estava 
no último ano 
da faculdade 
de engenharia. 
Para ela, 
ser a jovem 
grávida em 
um ambiente 
machista foi 
solitário.
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Os dois primeiros meses 
são inexplicáveis. A emoção 
de ter o bebê se mistura 
com o cansaço

esteve muito agitada, mas no final veio 
o cansaço: “O cérebro não responde aos 
estímulos, tudo anda muito devagar, passei 
a esquecer coisas”, relembra. “Quando a 
Luísa nasceu, os dois primeiros meses foram 
inexplicáveis. A emoção de ter o teu bebê se 
mistura com o cansaço, de não dormir  com 
as mamadas a cada uma ou duas horas, e no 
intervalo de cada uma ter que dormir, comer, 
organizar a vida, tomar banho, escovar os 
dentes, adaptar-se a criança. Este período não 
tem palavras que explique... E o cérebro deixa 
de funcionar de vez”, conta com bom humor. 

A professora diz que, conforme os dias vão 
passando, a situação melhora e para ela, aos 
seis meses a casa foi voltando ao normal: “até 
este período não tem como pensar em traba-
lho ou em si, se quiser se dedicar a criança”. 
Como é servidora pública, Juliana reconhece 
seus privilégios, saiu de licença maternidade 
sem medo de perder o emprego, sabendo 
que após os 120 dias garantidos por lei, mais 
os 60 dias garantidos pelo fato de a UFSC se 
enquadrar como empresa cidadã, ainda teria 
duas férias de 45 dias para tirar. “Pela minha 
experiência, penso que a licença maternida-
de deveria ser de um ano, porque é o tempo 
que precisamos para “organizar” a casa, curtir 
a criança e dar apoio efetivo ao bebê”. 

Juliana conta que voltou ao trabalho 
quando Luísa estava com um ano, e foi difí-
cil conciliar preparar e ministrar aulas com a 
bebê em casa. “Até 1 ano e 8 meses, a Luísa 
acordava pelo menos três vezes durante a 
noite. Neste primeiro ano, preparava aula/
artigos depois que ela dormia, recorrente-
mente depois da meio noite”. Hoje Luísa vai 
para a escola de manhã, então a mãe ocupa 
esse tempo para organizar a casa, a vida pro-
fissional e a particular. “Também à tarde e à 
noite enquanto ela dorme, tento aproveitar 
todo o tempo em que ela não está acordada 
e eu não estou em um compromisso profis-
sional. Geralmente, vou dormir uma ou duas 
horas da manhã, ainda nos dias de hoje”.Ela 
explica que só quem é mãe entende as difi-

culdades do cotidiano, mas às vezes a com-
preensão não é 100%. “Cada mulher vive a 
maternidade do seu jeito. Eu quis ser mãe. 
Esperei até os 43 anos para ter condições fi-
nanceiras e psicológicas para poder cuidar. 
A Luísa é minha prioridade e será assim pe-
los próximos anos. Sem ser super-protetora, 
penso que tenho o compromisso de dar as 
condições para formar uma boa pessoa, de-
pois a escolha é dela, e requer tempo e de-
dicação. A vida profissional fica para um se-
gundo plano, neste momento”. 

Para Cleia Schmitz, de 48 anos, os desa-
fios da maternidade são constantes, mas mu-
dam de acordo com a idade da criança. “Hoje, 
meu filho está com 12 anos, então o foco é 
menor porque ele tem mais autonomia e já 
não precisa mais tanto de mim. Mas quando 
os filhos são bebês, ficam doentes, estão de 
férias, tudo é mais complicado. Eu acho que 
eu me acomodei um pouco no meu emprego 
depois que meu filho nasceu. Nem passava 
pela minha cabeça, por exemplo, mudar para 
um emprego de 8 horas”. Antes de engravi-
dar, ela conta que a jornada era outra: dois 
empregos fixos ou um emprego fixo em um 
período e trabalhos autônomos no outro. 

Depois que o filho nasceu, as atenções de 
Cléia foram para ele, a carreira ficou em se-
gundo plano. Hoje a rotina em casa é tran-
quila: “de manhã administro a casa enquan-
to meu filho está na escola, almoço com a 
família, e é ótimo porque já troco umas pa-
lavrinhas com meu filho antes de ir para o 
trabalho. Eu e meu marido dividimos tare-
fas da casa, certamente tenho mais funções, 
até porque ele não cozinha, mas por outro 
lado, eu não dirijo, então, ele que leva o filho 
para a escola e faz as voltas ao supermerca-
do”. Ela recomenda que as empresa tenham 
sempre atenção em relação aos colaborado-
res que são pais, às vezes é necessário sair 
mais cedo ou trabalhar de casa sem progra-
mação, mas que é importante manter os 
pais incluídos nos projetos, e não ver essa 
questão como limitadora.

Em relação ao salário, os números também são díspa-
res entre mulheres que têm ou não filhos, em relação aos 
homens, é ainda maior. Segundo uma pesquisa de 2018 
da IDados (consultoria especializada em análise de da-
dos), com base em informações do IBGE, a média salarial 
de uma mulher com filhos é de R$ 1.560,50, sem filhos a 
média é de R$ 2.115,39. Em relação aos homens, os que 
são pais recebem cerca de R$ 2.003,28 e os que não são 
recebem em média R$ 2.228,77.

De acordo com a pesquisa “Licença-maternidade e suas 
consequências no mercado de trabalho do Brasil”, da Escola 
Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), entre brasileiros de 25 e 44 anos, 41% das 
mães de crianças de até 1 ano e meio estão empregadas, 
para os pais a taxa é de 92%. Em relação à licença materni-
dade, o estudo aponta que embora ela garanta estabilidade 
no emprego por um tempo, não é suficiente para manter o 
emprego a médio prazo. 48% das mães respondentes deixa-
ram seus empregos até os 12 meses depois de ter a criança.

Salários

Média salarial

Com criança

Sem criança

R$ 2.115,39

R$ 2.003,28

R$ 2.228,77

21%

30%
a menos 
que um pai 
e ela recebe

a menos 
se comparada 
a um homem
sem filhos

Uma mãe é 
remunerada

FONTE: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2018 | ARTE: JÚLIA MALLMANN

R$ 1.560,50

Mulher
Homem

Mãe solo
Luana Pereira, de 26 anos, faz parte de 

um dos 57,3 milhões de lares brasileiros que 
são chefiados por mulheres, de acordo com 
o IBGE, correspondendo a 38,7% das casas. 
Mesmo que ser mãe solo no Brasil seja co-
mum, Luana garante que muitos são os de-
safios a serem enfrentados no dia a dia. “Eu 
engravidei relativamente jovem, estava com 
apenas 23 anos quando soube da notícia. e, 
para tornar as coisas ainda mais caóticas, 
estava no último ano da faculdade de enge-
nharia quando tudo aconteceu. Ser a jovem 
grávida em um ambiente totalmente ma-
chista foi muito complicado e muito solitá-
rio, na minha opinião”. 

Depois que a filha nasceu, Luana foi pro-
curar estágio. “Eu estava ciente do precon-
ceito que mulheres podem sofrer durante 
entrevistas de emprego. Já havia escutado 
relatos de mulheres aos 30 anos, tendo que 
falar sobre suas vidas pessoais e dizer se es-
tavam ou não prestes a engravidar”. Foi nes-
te momento que percebeu o que chama de 
“primeira vantagem” de ser mãe jovem: jus-
tamente pela idade, ninguém esperava que 
ela tivesse uma filha. Então, resolveu fazer 
um teste, em algumas empresas falava que 
tinha filha e em outras não: “por sorte, uma 
das empresas em que fui sincera desde o iní-
cio me aceitou e estou nela até hoje”.

Luana acredita que por toda a experiên-
cia que as mães passam com suas crianças, 
elas desenvolvem habilidades úteis para o 
mercado de trabalho: “você tem uma pro-
fissional que se comunica melhor, que se 
importa com o seu emprego e que busca 
estabilidade”. Ela ainda ressalta que a di-
versidade entre os colaboradores é um 
ponto importante e positivo para as em-
presas. “Pessoas com diferentes vivências 
contribuem com diferentes pontos de vis-
ta. Oferecer horários flexíveis, benefícios e, 
principalmente, ter uma gestão empática, 
pode ser o começo”. +
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Trabalhadoras do campo produzem, mas não aparecem nos resultados

Maria Vilma Petri, aos 73 
anos, tem a agricultura como 
uma das suas tarefas diárias. 
Trabalhando no ramo desde 
a adolescência, hoje ela cuida 
da propriedade juntamente 
com o esposo, Bonifácio 
Petri, e cultiva um pequeno 
quintal em frente à própria 
casa, onde são encontrados 
diferentes tipos de temperos 
e legumes orgânicos. Grande 
parte da alimentação da 
família vem da própria 
produção. 

FOTO POR: NATÁLIA WALTER

FOTO POR: NATÁLIA WALTER

Mãos que 
semeiam  
igualdade

Fotográfico
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Sentados na varanda de casa, Maria Vilma e 
seu esposo, Bonifácio Petri, lembram que um 
dos grandes sonhos da agricultora ao casar era 
que seus filhos pudessem completar o ensino 
médio, já que pelas dificuldades da época e a 
distância até a escola ambos não conseguiram. 
Após anos auxiliando o casal na propriedade, 
os seis filhos hoje são graduados, um deles, 
inclusive, com doutorado concluído. Maria Vilma 
e Bonifácio moram em um bairro afastado por 
estrada de terra a cerca de 5km da praça de 
Angelina, onde fica a escola, mercado e posto 
de saúde mais próximos. 

Justina Inês Cima, 63 anos,  
moradora de Quilombo, 
participa de movimentos 
que reivindicam os direitos 
das mulheres do campo 
desde 1983 e hoje é uma 
das representantes do 
MMC, Movimento Mulheres 
Camponesas. Além de lutar 
por pautas como o fim da 
violência contra a mulher, 
igualdade de gênero e o 
reconhecimento do trabalho 
feminino nas propriedades 
rurais, o MMC também 
debate a agroecologia e 
a produção de alimentos 
saudáveis que dispensam 
o uso de agrotóxicos. 
Para isso, são organizados 
encontros com o objetivo de 
compartilhar conhecimentos 
sobre a agroecologia entre as 
mulheres e debater pautas do 

Além de auxiliar na lavoura, cultivar legumes no 
quintal e tirar leite diariamente para  consumo 
próprio e produção de queijos, Maria Vilma 
também auxilia na extração de mel. Nesse 
processo, para o manejo seguro com as abelhas, 
é necessário o uso de um fumigador, aparelho 
que exala fumaça através da queima de 
combustíveis sólidos, como a madeira. Algo que 
evita a aproximação de insetos, mas que expõe 
os produtores às diversas doenças respiratórias. 

FOTO POR: NATÁLIA WALTER
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De acordo com o IBGE, 
hoje cerca de 20% das 
propriedades rurais são 
dirigidas por mulheres, 
um aumento de 8% em 
comparação ao percentual 
de 2006. Em Concórdia, 
Maria Leci Basso, de 54 anos, 
e sua filha Elisabel, 16 anos, 
fazem parte destes números. 
Juntas elas administram e 
produzem toda a colheita 
da propriedade. De acordo 
com Elisabel, a mãe já sofreu 
diversos preconceitos por 
cuidar da produção sozinha, 
entre eles, foi chamada de 
“metida” ou questionada 
sobre  o seu esposo. Ambas 
também participam do 
MMC e colocam na prática 
os conhecimentos do 
feminismo camponês e da 
agroecologia. +

13Revista Madalena | Edição piloto | Dezembro de 2019 |12 | Revista Madalena | Edição piloto | Dezembro de 2019

https://madalenarevista.wixsite.com/home/noticias-1


“Eu ajudo em casa, lavo louça, passo pano, 
é só pedir”. Quantas vezes você já ouviu esta 
frase de homens? É fato que muitos deles 
auxiliam suas companheiras nas tarefas do-
mésticas, mas a maioria apenas as executa 
depois de certa insistência. Ainda é necessá-
rio que as mulheres mostrem o que precisa 
ser feito e atribuam as atividades. De acor-
do com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), as mulheres dedicam 20,9 
horas às atividades domésticas por semana, 
já os homens dedicam cerca de 10,8 horas, 
conforme dados de 2017. 

“Mas era só ter pedido...”. E esta outra 
frase, soa comum? Durante a criação, deter-
minados papéis sociais e afazeres são im-
postos de acordo com o sexo biológico. As 
meninas brincam de cozinhar e vestem rosa. 
Os meninos brincam com lego, que estimu-
la a criatividade e a resolução de problemas, 
e vestem azul. Neste sentido, as mulheres 
são, desde sempre, educadas e ensinadas 
que as atividades domésticas são sua res-
ponsabilidade, e os meninos crescem sem 
entender que limpar a casa ou lavar os pra-
tos também é função deles.

Bem-estar

FARDO CONTÍNUO

Jornada dupla 
ainda é realidade 

para muitas mulheres
Mesmo sendo discutida há 
decadas, essa “carga” afeta 
seriamente a saúde física e 
psíquica de quem vive assim
JÚLIA MALLMANN & NATÁLIA WALTER
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Fernanda Nascimento, professora do 
Departamento de Jornalismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesquisa-
dora de questões de gênero, explica que nem 
sempre determinados papéis foram conside-
rados femininos e outros masculinos, até hoje 
isso pode variar de acordo com a sociedade. 
“Sempre houve as distribuições de tarefas 
nas sociedades, mas não necessariamente as 
atividades domésticas eram atribuições das 
mulheres ou exclusivas das mulheres”. 

Fernanda explica que a organização dico-
tômica das tarefas é recente, ocorre principal-
mente depois da Revolução Francesa, a partir 
dos padrões da burguesia, em que essa nova 
classe média molda o que entendemos hoje 
como configuração familiar e de sociedade. “Aí 
começamos a ter uma divisão entre público e 
privado, e quais locais devem ser ocupados por 
homens quais ocupados por mulheres. Então o 
âmbito doméstico se torna das mulheres bran-
cas neste caso, fazendo um recorte de classe”.

Fernanda comenta que ao longo do tem-
po também ocorreu uma construção de que 
os trabalhos relacionados ao “cuidar” foram 
atribuídos ao feminino. “Nós construímos 
toda essa cultura que é extremamente noci-
va, para homens e para mulheres. Que nos 
faz crer que devemos ocupar determinados 
espaços, exercer determinadas profissões, 
ter determinados comportamentos e quem 
não segue esses comportamentos vai sofrer 
algum tipo de sanção social. E nos faz acre-
ditar que é natural querer ser mãe, é natu-
ral querer cuidar da casa, é natural cuidar dos 
outros e dos filhos, é natural cuidar do mari-
do. E nada disso é natural, são construções 
sociais que foram estabelecidas e que são fa-
dadas ao fracasso porque não existe isso de 
ser responsável o tempo todo por cuidar de 
todos e, isso gera um enorme estresse”.

Ela comenta que as questões de masculini-
dade e de feminilidade sempre estão em tran-
sição e podem ser negociadas. Nesse senti-
do, para a pesquisadora, podem ser muda-
das, mas de maneira geral são extremamen-

te desiguais e geradoras de adoecimento para 
todos. Sarah Soares, de 26 anos, e Samira 
Moratti, de 33, têm experiências diferentes 
em seus lares, a primeira mora com o com-
panheiro e a segunda com o companheiro e o 
filho. Mesmo estando em momentos diferen-
tes, suas vivências em casa passam por sobre-
cargas emocionais igualmente prejudiciais.

Mercado de trabalho

Com a consolidação da presença femini-
na no mercado de trabalho a jornada dobra. 
As tarefas domésticas continuam existindo, 
para além da jornada de trabalho, acumulan-
do dois “empregos”. Lavar, passar, cozinhar, fa-
zer compras, dobrar a roupa, pensar nas re-
feições. Enquanto os companheiros relaxam 
depois de um dia exaustivo no trabalho, as 
mulheres ainda realizam estas e outras ativi-
dades, que geram pressões diante de um tra-
balho praticamente invisível e muito exaustivo 
— podendo acarretar em problemas físicos, 
emocionais e psicológicos. 

No mercado de trabalho, os homens ain-
da são maioria nos cargos de gestão. De 
acordo com o Ministério da Economia , as 
mulheres ocupam 43,8% dos cargos de che-
fia no país, mas a remuneração dessas tra-
balhadoras representa 69,8% do salário dos 
homens. Está na mão deles, na maioria das 
vezes, o poder de decisão e a tarefa de tra-
çar estratégias e objetivos para as empre-
sas, por exemplo. Em casa, esse papel é atri-
buído principalmente às mulheres. São elas 
que programam o almoço, preveem os gas-
tos com compras ou com contas a pagar, sa-
bem se tem ou não determinado alimento 
em casa, entre outras atividades.

 
Cansadas

O estresse acumulado da jornada dupla é 
silencioso e agressivo. Cuidar da casa “sempre 
foi” função das mulheres, o não falar sobre e a 
não valorização dos trabalhos executados por 
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Como nós moramos no 
mesmo ambiente, nada mais 
justo que a gente divida as 
funções domésticas

elas em casa pode gerar crises entre casais 
heterossexuais. Para dividir o “peso” mental 
das tarefas de casa, Catarina Gewehr, profes-
sora do Curso de Psicologia da Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), explica: “[é pre-
ciso] estabelecer como termo de convivên-
cia não só o amor, mas a disposição de juntos 
vencer as barreiras produzidas pelo encontro 
de duas pessoas que possuem histórias dife-
rentes e que precisam se empenhar na cons-
trução de uma nova história. Se puderem in-
serir nesta negociação a firme disposição em 
deixar para trás tabus como machismo, já é 
um grande e bom passo para dividir o custo 
de organizar e realizar a vida no dia a dia”. 

A professora explica que a sobrecarga ou 
o estresse são contínuos: “regularmente pare-
ce, à pessoa que a experimenta, um algo que 
é maior do que todas as forças que a pessoa 
possui para enfrentar a situação”. Um cansa-
ço comum, pode ser resolvido com um bom 
descanso, alimentação leve, atividades lúdicas 
e de lazer. “O estresse requer um período mais 
longo de descanso e, também, requer muito 
trabalho técnico para sua regressão. E esse 
trabalho é executado, para ser bem executa-
do, por uma equipe multiprofissional integra-
da por psicólogo, médico, nutricionista, fisiote-
rapeuta, dentre outros”, comenta Catarina.

Para ela as consequências do estresse le-
vam às pessoas, mulheres e homens, aos li-
mites da integridade emocional e cognitiva. 
“Há, no cenário de um ritmo muito potente 
de estresse, riscos para a saúde física (de-
senvolvimento de cardiopatias, problemas 
dermatológicos persistentes, câncer, entre 
outros) e para a integridade psíquica, como 
por exemplo: perda de memória, aumento 
da irritabilidade, diminuição da atenção, dé-
ficit de linguagem, entre outros”.

Vida a dois

Sarah Soares, de 26 anos, mora com o 
companheiro há três anos e conta que hoje 
não se sente mais sobrecarregada com as ta-

refas do lar, mas que foi muito difícil para que 
os dois chegassem nesta situação de maior 
igualdade. “A minha jornada de trabalho é me-
nor que a do meu companheiro, são seis ho-
ras contra oito. E sinto que tenho uma tendên-
cia maior com a organização, então como es-
tou mais tempo em casa é comum que as coi-
sas venham para mim de um jeito orgânico. Eu 
estou mais tempo em casa, mas isso não quer 
dizer que quero gastar meu tempo só limpan-
do ou lavando, e foi nisso que nós começamos 
a pensar na divisão das nossas tarefas”. 

Sarah relembra que no início, quando não 
havia uma divisão explícita das tarefas, perce-
bia que não ficava claro a quantidade de coi-
sas que ela havia feito quando o companhei-
ro chegava em casa do trabalho, por exem-
plo. “Sabe quando você lava e guarda a lou-
ça e a pessoa não vê que houve um trabalho 
realizado ali? E por vezes eu também não via 
quando ele tinha feito alguma tarefa e isso , 
de certa forma, colaborava para que eu me 
sentisse mais sobrecarregada”, explica.

Os dois utilizaram vários métodos para di-
vidir as tarefas e gerar visibilidade, mas o que 
deu certo foi a colagem de post its na gela-
deira. Ela conta que hoje as tarefas de cada 
um são claras, mas que ainda existem perí-
odos de desconforto no relacionamento em 
relação às tarefas da casa e pelo que cada 
um deles é resposável. “Quando resolvemos 
as coisas macro que eram problemáticas, o 
desconforto começou a aparecer nas micro. 
Como por exemplo, acumular coisas em cima 
da mesa:  sinto que se eu não tirar e guar-
dar as coisas acumuladas ali, ninguém vai. Aí 
nós começamos a ter conversas para que ele 
também tenha essa iniciativa de tirar as coi-
sas, e isso começou a acontecer de forma na-
tural”, desabafa. 

Mães

Para as mães, a jornada é tripla. Além de 
trabalhar fora e administrar o lar, existe ain-
da o cuidado com as crianças. Em relação às 
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atividades domésticas, Samira Moratti, de 33 
anos, diz que sente uma sobrecarga parcial: 
“eu e meu companheiro já estabelecemos 
há alguns anos algumas divisões de tarefas. 
Contudo, essa sobrecarga mental é maior em 
relação ao fato de trabalhar e dar a atenção 
devida ao meu filho; acredito que esse fator 
também tenha relação com o papel social-
mente atribuído às mães —  ainda que não 
me seja exigido, “sinto” que é meu dever estar 
a par e ser responsável pelas atividades do 
meu filho, seja em relação à escola ou quando 
ele está em casa”, explica. 

Ela considera que  as tarefas são divididas 
meio a meio em sua casa, das domésticas 
até as que envolvem os cuidados com o fi-
lho. “Acredito que um fator que foi importan-
te para que tenhamos a relação que temos 
hoje foi a de que cada um tem responsabi-
lidades na casa. Abolimos aqui o termo “aju-
dar”, porque conversando ao longo do tem-
po expliquei para ele que ele — ou os ho-
mens —  não “ajuda”. Isso porque o termo 
“ajudar” pressupõe que ele não tem obriga-
ção. Então, cada um faz o que dá. Nem todos 
os dias limpamos a casa. Fazemos um pouco, 
revezando os dias. Se um dia um varre, o ou-
tro passa pano e vice-versa. Como nós mo-
ramos no mesmo ambiente, nada mais justo 
que a gente divida as funções domésticas, in-
clusive no cuidado com o filho”. 

Samira não se sente mais sobrecarrega 
em relação às tarefas domésticas. Depois 
de muitas conversas e anos de convivên-
cia, esse não é mais um problema. Mas ela 

conta que se sente sobrecarregada em rela-
ção ao filho, e, embora o companheiro faça 
a parte dele, e esteja tomando a liderança 
nos cuidados com o filho e com a casa atu-
almente por ter mais tempo livre, ela ainda 
percebe que para a mulher, que é mãe, não 
ter controle sobre essa situação faz com ela 
se sinta mais oprimida diante da socieda-
de e seus padrões. “Por exemplo: meu ma-
rido vai mais às reuniões na escola do que 
eu. Apesar de ele não se sentir incomo-
dado com isso, eu me sinto “culpada” por 
não comparecer. Penso que nossa socieda-
de ainda “engatinha” no que diz respeito à 
equidade em tudo, inclusive nas atribuições 
do homem/pai no lar. E mesmo que tenha-
mos uma mente aberta em relação a isso 
tudo, é inegável que essa pressão e esses 
padrões patriarcais vigentes ainda pressio-
nem e nos sobrecarreguem mais, mental e 
fisicamente”, explica. 

O filho de Samira está atualmente com dez 
anos e ela julga interessante incentivá-lo a re-
alizar algumas tarefas em casa, desde que es-
tejam de acordo com a capacidade física dele. 
“Outro dia ele viu a pilha de roupa limpa, re-
cém lavada, pegou suas mudas de roupa e 
guardou, do seu jeitinho. Mesmo que guarde 
sem uma organização, ou arrume a cama de 
um modo que não consideramos adequado, 
incentivamos que ele faça. Sabemos da res-
ponsabilidade que temos nessa criação, por-
que não queremos que ele, no futuro, sobre-
carregue um outro alguém que venha fazer 
parte da vida dele”.

21,3
horas
por semana

85,2
horas
por mês

1.022,4
horas
por ano

Mulheres gastam 

com tarefas domésticas e cuidado com 
pessoas, o dobro do que os homens

+
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cluir a prisão de André após investigá-lo por 
seis meses, o que deu também à Nicole uma 
sentença de dois anos e oito meses de prisão 
por tráfico de drogas.  “Tinha um homem ar-
rumando o poste de luz que era policial disfar-
çado, o outro que me perguntou sobre horá-
rio de ônibus, eles estavam todos ali só espe-
rando o momento certo para a abordagem”.

A rotina interna

Juntos eles foram levados para uma pe-
nitenciária mista, modelo comum para a po-
pulação carcerária feminina no país, já que 
apenas 7% dos presídios são exclusivamen-
te para  mulheres, “a regra era que os ho-
mens não podiam olhar para a gente fixa-
mente, se uma detenta passasse pelo cor-
redor todos eles tinham que baixar a cabe-
ça”. Durante grande parte do cumprimento 
da pena, Nicole e André mantinham contato 
através de uma pequena abertura gradea-
da entre as alas, conhecida como goela, uma 
opção utilizada principalmente pelos casais 
que estavam no presídio. 

A ala masculina onde estava o seu compa-
nheiro funcionava por comandos.  Nela seis 
detentos determinavam as regras e puniam 
aqueles que não as seguiam, sem qualquer in-
tervenção externa. “Se um preso fizesse algo 
que os outros não gostassem, ele era ameaça-
do de ser levado para o fim do corredor, lá ele 
já era esperado por outros dez para apanhar”. 
Logo nos primeiros dias, André foi ameaça-
do por um destes homens por pegar um saco 
de leite antes dos presos que tinham priori-
dade. Por coincidência, a esposa de um dos 
chefes do comando dividia cela com Nicole, o 
que rendeu uma troca. “Eu que não mato nem 
uma formiga berrei no meio do corredor di-
zendo que se alguém encostasse no meu ma-
rido eu bateria nela, foi aí que desistiram de 
levar ele”. Ao lembrar da situação, ainda hoje 
ela ri da situação que precisou enfrentar.  “Lá 
dentro tu não pode demonstrar 

Madalenas

Memórias 
do cárcere

Relatos de uma mulher após 
972 dias de detenção
JÚLIA MALLMANN & NATÁLIA WALTER

*Para preservar a segurança da fonte, os no-
mes foram substituídos por pseudônimos.

Os dados mostram anualmente que a 
maior causa das prisões de mulheres brasi-
leiras é o tráfico de drogas: cerca 62% no úl-
timo ano, enquanto no contexto dos vagões 
masculinos o mesmo percentual cai para 26% 
de acordo com pesquisas da FGV, Fundação 
Getúlio Vargas. Nicole, presa em flagrante en-
quanto entregava uma embalagem de cocaí-
na a pedido do namorado, participou por dois 
anos e oito meses destas mesmas estatísticas 
prisionais e 11 anos depois o período conti-
nua carimbado na sua memória e identidade.  

Nascida no interior de São Paulo, Nicole 
veio para Santa Catarina acompanhada dos 
tios e avós aos 10 anos de idade. De família 
classe média, chegou a conseguir uma bolsa 
de estudos integral em um dos colégios mais 
promissores de Florianópolis, onde por fim 
não se matricularia. A relação com a droga co-
meçou pouco depois, ainda na adolescência, 
quando foi presa por engano enquanto visita-
va uma amiga usuária durante uma apreensão. 
Declarada como inocente,  a soltura foi imedia-
ta: “falei para ela contar a verdade, não era jus-
to eu ser presa por estar no lugar errado né?”. 
Aos 20 anos o contato com o tráfico se conso-
lidou ao conhecer André, com quem teria um 
relacionamento amoroso por cerca de nove 
anos, parte dele tendo como cenário as idas 
e vindas aos presídios do estado.  “Não vou di-
zer que eu era santa, sabia que ele vendia, mas 
não sabia nada além disso, nem onde ele es-
condia a droga ou com quem trabalhava”. 

Minutos antes de ser presa, Nicole partici-
paria ativamente do tráfico pela primeira vez. 
A missão parecia simples, entregar um pacote 
de cocaína para a mula do esquema que pros-
seguiria com a venda.  “Resolvi ir junto com o 
meu namorado nesse dia porque no caminho 
já compraria um tênis, chegando lá acabei 
aceitando eu mesma entregar”. O inesperado 
era que, naquele mesmo dia, a Polícia Federal 
buscava justamente um flagrante para con-IL
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Longe do presídio 
e perto de casa

Ao ser questionada sobre o tempo que 
passou na prisão por amigos e familiares até 
hoje ela afirma que passou mais rápido do 
que esperava.  “Vai mudar alguma coisa eu 
dizer para eles que demorou muito passar o 
que eu passei lá dentro? Então eu minto e 
digo que sim, passou voando!”. Mas é quan-
do começa a contar sobre o seu último dia 
como detenta que seus olhos repletos de lá-
grimas entregam a emoção que sentiu ao re-
ceber o alvará de soltura. “Eu cheguei a per-
guntar para o diretor como eu faria, se era só 
sair e pronto, fiquei sem reação de tanta feli-
cidade”. Alguns meses após a saída Nicole se 
divorciou de André, que foi preso novamente 
outras diversas vezes. Ela lembra que, assim 
como ela, conheceu outras dezenas de mu-
lheres na prisão que dividiam a mesma his-
tória de detenção por ajudar o companheiro 
no tráfico. Ao decidir viver de outro modo e 
pedir o divórcio, acabou sofrendo uma série 
de chantagens do marido que não aceitava 
o rompimento. “Quando a gente se separou, 
ele quis me deixar sem nada, chegou a man-

A maior causa de prisões 
de mulheres brasileiras é 
o tráfico de drogas: cerca 
de 62% em 2018

fraqueza, porque daí que eles pisam e te 
fazem de capacho mesmo”. 

Por ser colocada em uma cela próxima da 
ala segura, local onde ficavam detentos pre-
sos por estupro, delação ou devedores do trá-
fico, o eco da violência era ainda mais cons-
tante.  “Quando chegava um homem acusado 
de estupro, por exemplo, a gente escutava ele 
berrando a noite toda, porque nesses casos 
eles eram estuprados por todos os compa-
nheiros de cela todos os dias”. Nestes casos, 
os próprios presos criavam repulsa deste gru-
po, “Todos erraram para estar lá dentro, mas 
os caras que vão para a ala segura são vistos 
por todos como a escória da prisão”.

Outra situação que ela relata, dessa vez 
com lágrimas nos olhos, se refere à pri-
são de uma senhora acusada de espancar 
o próprio filho de dez anos. Logo nos pri-
meiros dias, com estímulo dos agentes pri-
sionais, a mulher foi torturada por pelo me-
nos dez pessoas, ficando três dias sem co-
mer e jogada nua no fim do corredor sem 
qualquer tipo de socorro. Todas as noites 
Nicole se escondia para levar remédios até 
a detenta, que mal conseguia se mover por 
conta dos ferimentos. Poucos dias depois, a 
criança acordou do coma e contou a mes-
ma versão dita pela mãe, confirmando que 
o agressor era o pai e ela havia sido culpada 
por engano. Uma agressão que não poderia 
mais ser apagada de um corpo com tantos 
ferimentos: “não é de ficar mal com uma si-
tuação dessas? ela era inocente!”.

Rodeada pela rotina da violência em um 
espaço onde não entrava a luz do sol nem 
pelas frestas das portas de aço enferruja-
das, a melhor forma de passar o tempo era 
trabalhando. Durante os dois anos e oito 
meses, Nicole trabalhou fazendo grampos 
de roupa, montagem de carnês de sorteio e 
bordados para uma grife da cidade próxima 
ao presídio. “Eles pagavam uma quantia por 
peça produzida e te davam redução de um 
dia na pena a cada três trabalhados, então 
acabava sendo a melhor opção para quem 

queria sair logo”. Após cumprir metade da 
pena, detentas avaliadas com bom compor-
tamento eram autorizadas também a auxi-
liar em funções de limpeza e cozinha da pró-
pria penitenciária, formando um grupo que 
internamente era conhecido como regalias. 

Outra forma comum de ganhar dinheiro 
era através do tráfico interno, onde ela mes-
ma fazia parte vendendo garrafas de desti-
lados.  “Lá dentro entra de tudo, droga, ce-
lular, bebida, mas a maior parte das coisas 
que circulam vêm dos próprios agentes, eu 
pagava R$15 em uma garrafa de pinga que 
era R$2 no mercado e vendia por R$70, todo 
mundo sai ganhando nessa troca de favo-
res”. Parte do produtos vinham também das 
visitas, quando conseguiam esconder nos 
órgãos genitais ou em embalagens de comi-
da sem serem descobertas na entrada.

Pensando no quão invasivas eram as re-
vistas, assim que foi presa Nicole escreveu 
uma carta para a família pedindo que nin-
guém fosse vê-la, e foi o que aconteceu. 
Durante os dois anos e oito meses ela não 
recebeu qualquer visita da família, fato que 
estimulou o casal a solicitar transferência 
para um presídio que autorizasse o contato 
entre ambos nestes dias.  “No primeiro lugar 
pesou mais porque todo mundo recebia visi-
ta e eu não, principalmente porque era per-
to da casa dos meus parentes, mas no se-
gundo presídio eu sempre ficava com o meu 
marido nas visitas”. 

Com o cumprimento de um terço da 
pena, a lei autoriza saídas temporárias de 
sete dias para detentos avaliados com bom 
comportamento.  “Depois de tanto tempo na 
prisão, a lei dos sete dias é como um presen-
te que tu conta os dias para chegar”. Apesar 
da ansiedade para sair, durante o tempo em 
que era liberada, uma grande parte dele era 
usado por  Nicole dentro do próprio presídio 
para visitar  o marido. “Os próprios policiais 
perguntavam por que eu não tava no sho-
pping ou na praia, mas mesmo solta eu sem-
pre ia ver ele primeiro”.

População carcerária brasileira

FONTE: BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO & FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | ARTE POR JÚLIA MALLMANN

Minutos antes de ser 
presa, Nicole participaria 

ativamentedo tráfico 
pela primeira vez

dar cortar o relógio da luz e a água, deixando 
eu e a filha bebê dele no escuro por 15 dias; 
depois de tudo que a gente passou, ele quis 
me deixar na rua da amargura”.

Atualmente ela mora com os dois filhos, 
trabalha como montadora em uma empre-
sa de telefonia e recebe apenas uma pen-
são de R$200 reais do pai do seu segundo 
filho. Questionada sobre a dificuldade em 
conseguir emprego por apresentar antece-
dentes criminais, ela rompe com as expec-
tativas naturais e conta que esse não cos-
tuma ser o problema.  “Nunca me pedem 
ficha criminal, por isso eu sempre consigo 
emprego, mas quando descobrem que eu já 
fui presa o tratamento das pessoas comigo 
muda completamente, me tratam como se 
eu fosse perigosa mesmo sem saber o por-
quê de eu ter estado lá”. 

Mais de uma década após ver os portões 
do presídio declarando a sua liberdade, Nicole 
continua carregando uma bagagem de histó-
rias e falando abertamente sobre assunto. 
Entre sorrisos e lágrimas interrompidas, os 
972 dias em cárcere são soletrados como se 
fossem ontem, mostrando o quanto ainda fa-
zem parte da sua memória.

Clique nos números para mais informações:
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A pergunta “o que você vai ser quando 
crescer?” é constante na vida das crianças. 
Geralmente, a resposta está atrelada ao gêne-
ro. Na caixa rosa, das meninas, estão as profis-
sões consideradas femininas, muitas vezes li-
gadas ao cuidado ou à beleza, como enfermei-
ra, professora, cantora ou atriz. Na caixa azul, 
dos meninos, as possibilidades são outras: en-
genheiro, cientista, astronauta ou policial.

A psicóloga clínica e mestranda em 
Educação na linha de educação e infância, 
Juliana Schmidt, explica que os comporta-
mentos das crianças são aprendidos por imi-
tação, indo além do que é verbalizado. “No 
consultório gosto de brincar com o exemplo 
de que, cada criança, ao nascer, ganha uma 
mochila que vai sendo preenchida com re-
gras da família, da sociedade, do tempo his-
tórico do qual faz parte. Conforme a criança 
reproduz essas regras, ela será estimulada ou 
repreendida e vai ajustando seus comporta-
mentos, nem sempre de forma saudável”. 

Também é interessante lembrar que as di-
tas atividades de menino ou menina são cria-
das historicamente e não há nenhuma rela-
ção com aptidões biológicas. “Essas aptidões 
psicológicas ou de comportamento não são 
inatas, mas sim padrões culturais transmiti-
dos, repetidos e reforçados por diversas gera-
ções. Por exemplo, a cooperação, o cuidados 

com filhos, agressividade, sensibilidade, pre-
ocupações estéticas e trabalho. Outra coisa 
importante de reforçar é que comportamen-
to de gênero não tem nada a ver com a sexu-
alidade e orientação sexual. Ninguém apren-
de a ser hétero ou homossexual, por exem-
plo. O que estou afirmando aqui é o fato de 
que o que faz os meninos e meninas acredita-
rem que existe essa diferenciação é o hábito 
e discurso reproduzidos cotidianamente pela 
família, mídia, sociedade etc”. 

O determinismo de atividades baseado no 
gênero restringe o desenvolvimento pleno da 
criança: “as palavras têm muito impacto no de-
senvolvimento da nossa personalidade e auto-
estima. Quando uma figura de autoridade ro-
tula uma criança pode sim deixar marcas por 
muito tempo”. A psicóloga ainda explica que é 
difícil generalizar bloqueios e traumas emocio-
nais derivados desse tipo de comportamento, 
mas, de maneira geral, as crianças só desen-
volvem o que praticam. “O espaço doméstico 
foi por muito tempo, e ainda é, feminino, e a 
rua, por exemplo, masculina, então com esse 
desenvolvimento pela metade meninas geral-
mente desenvolvem mais facilmente a comu-
nicação, a motricidade fina, a cooperação, a 
sensibilidade, além de um treino, às vezes pre-
coce, para a vida adulta, por exemplo brincar 
de casinha e comidinha. Já os meninos, tradi-

Comportamento

Profissão e 
cor não têm

Como os estereótipos afetam o que 
meninas e meninos são e querem ser

JÚLIA MALLMANN & NATÁLIA WALTER

gênero?
cionalmente, estão envolvidos em esportes de 
competição, movimentos corporais mais am-
plos e têm mais “autorização” para demons-
trar agressividade e têm mais acesso a instru-
mentos musicais”. Nesse sentido, meninas de-
senvolvem pouca habilidade motora e senso 
de direção e espaço, já os meninos têm mais 
dificuldade de comunicação, de desenvolver 
empatia e senso de cooperação. 

De acordo com uma pesquisa realiza-
da pela Cadeira Regional Unesco Mulher, 
Ciência e Tecnologia na América Latina (Flacso 
Argentina) e pela Associação Civil Chicos.net, 
os estereótipos de gênero estão presentes 
desde a primeira infância, por volta dos seis 
anos de idade. O estudo ouviu 360 meninas 
e meninos entre 6 e 10 anos, 480 mães e pais 
e 780 professores de escolas públicas e pri-
vadas, nas cidades São Paulo, Buenos Aires e 
Cidade do México, de nível socioeconômico 

médio e médio baixo. Os dados revelam que 
88% dos pais ouvidos acreditam que os pa-
drões de gênero socialmente impostos são 
responsáveis por afastar as meninas de áreas 
relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática, consideradas também como 
profissões do futuro.

Soraya Franzoni Conde, professora e pes-
quisadora do Departamento de Estudos 
Especializados em Educação da UFSC, afirma 
que a escola pode contribuir de forma posi-
tiva com o rompimento desses estereótipos. 
“Além de optar por histórias que fogem dos 
rótulos dados aos meninos e meninas, os jo-
gos, debates, e o próprio momento de convi-
vência das crianças são interessantes no pon-
to de vista da educação; neles o professor 
pode fazer intervenções e questionar o por-
quê de uma determinada brincadeira ser con-
siderada de meninos ou uma cor para meni

Camila Baratieri, 
30 anos, abriu 
uma marcenaria 
na própria 
garagem 
em 2016. 
Atualmente 
ensina técnicas 
da profissão 
para outras 
mulheres.

FOTO POR NATÁLIA WALTER

O determinismo de 
atividades baseado no gênero 

restringe o desenvolvimento
 pleno da criança
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nas. Dessa forma, a criança acaba cons-
truindo uma postura ativa e crítica dentro da 
própria escola, o que vai acompanhá-la em 
toda a sua formação como pessoa”. 

No mercado de trabalho a predominância 
de cada gênero em determinadas áreas pro-
fissionais exemplifica a continuidade destes 
estereótipos. De acordo com dados coletados 
em 2015 pelo Censo da Educação Superior, as  
mulheres aparecem em maior proporção nos 
cursos de graduação ligados à humanidades 
e saúde, como pedagogia e enfermagem. 

Entre os homens, o que prevalece são 
áreas de exatas, como as engenharias e cur-
sos de tecnologia. Camila Baratieri, formada 
em Design de Produto, tem como profissão 
a marcenaria, onde divide a sua rotina fabri-
cando móveis e dando aulas para outras mu-
lheres que buscam aprender com a sua expe-

riência. “Há dois perfis comuns de mulheres 
que procuram as minhas aulas, aquelas que 
querem ser independentes para produzir e 
reformar a sua própria mobília e aquelas que 
são filhas ou netas de marceneiros, têm inte-
resse no assunto, mas que mesmo assim nun-
ca puderam sequer entrar na oficina”.

Fugindo dos estereótipos, Camila lembra 
que desde criança o ambiente sempre foi in-
troduzido com naturalidade para ela, já que 
era a sua mãe quem fazia os reparos e refor-
mas da casa. “Hoje, meu único incômodo é o 
contato com fornecedores, quando eu vou 
comprar uma ferramenta ou material eles 
tentam me dar uma aula sobre o assunto, 
então sempre é a mesma história de ter que 
provar que eu sei do que eu estou falando, 
mesmo que eu saiba mais do que eles, até 
porque, eu sou marceneira!”.

Clique nos números e nas ilustrações para mais informações:
Para professores, os 
motivos das diferenças de 
desempenho em ciência, 
tecnologia, engenharia e 
matemática são:

Delas

Entre 
traços 
e cores Daniela

Müller
Daniela Müller Brandão, 

22 anos, é estudante de jor-
nalismo e ilustradora. Apesar 
de ser iniciante no univer-
so profissional da ilustração, 
desde muito pequena ela 
já tinha contato com a arte 
através da mãe, que também 
desenhava. 

“Eu tento passar tudo isso 
com as minhas ilustrações. 
Elas são um reflexo do meu 
processo de aprendizado, 
das referências que vou ad-
quirindo e também da mi-
nha própria evolução pesso-
al. Pra mim é isso. Tem que 
ser orgânico, puro, simples e 
refletir de alguma forma a mi-
nha personalidade.” 

Daniela ilustrou a capa 
desta edição da revista 
Madalena, representan-
do a sobrecarga mental 
que atinge a rotina das 
mulheres.  

@ilustra.art7

Mulheres 
ilustradoras

compartilham 
experiências  

por meio 
da arte

JÚLIA MALLMANN & NATÁLIA WALTER
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Isadora 
Machry

Manu 
Cunhas

@isadorananquim@manucunhas

Manu Cunhas, 32 anos, é formada em 
Design gráfico e atua como ilustradora free-
lancer com foco em projetos editoriais. É auto-
ra de quatro livros: Como diria meu gato, Guia 
de cuidados felinos, Outras meninas e Ao aca-
so. Todos foram publicados através de finan-
ciamentos coletivos. 

Em 2017 recebeu o Prêmio Jabuti de 
Ilustração com a obra Outras meninas, um 
dos principais prêmios literários do país, onde 
traz desenhos de mulheres reais e foge de pa-
drões estéticos. Manu afirma que um dos seus 
objetivos ao produzir a obra era que as mu-
lheres pudessem se aceitar e enxergar a bele-
za do próprio corpo e de suas características. 

Isadora Machry, 24 anos, é formada em 
Arquitetura e Urbanismo e tem a arte como 
profissão, atualmente faz ilustrações por en-
comenda e dá aulas de música. Com incentivo 
dos amigos resolveu criar um perfil para divul-
gar os desenhos que faz. 

“Logo no início tive a oportunidade de par-
ticipar da Fatto a Femme (feira de arte orga-
nizada inteiramente por mulheres) que abriu 
muitas portas para que eu desenvolvesse se-
gurança e começasse a vender as coisinhas 
que eu faço. Todas as artes são feitas à mão 
com nanquim tentando passar para o papel o 
que está na minha cabeça”.  

Isadora foi umas das convidadas a 
ilustrar com o tema “O que é ser mulher”, 
exclusivamente para a revista Madalena. 
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Fecho

Quem foi 
Nise da Silveira?

Neste vídeos da TV BrasilGov, conhecemos 
um pouco sobre a trajetória de vida da psi-
quiatra alagoana Nise da Sileira (1905-1999). 
Nise formou-se na Faculdade de Medicina 
da Bahia, em 1926, sendo a única mulher em 
uma turma de 157 pessoas. 

A psiquiatra foi presa durante o Estado 
Novo, entre os anos de 1934 a 1936, acusada 
de envolvimento com o comunismo e denun-
ciada por uma colega de trabalho. 

Em 1944 iniciou seus trabalhos no Hospital 
Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Quando re-
cusou seguir o tipo de tratamento psiquiátri-
co da época - que incluía choques eleétricos 

e camisa de força - foi tranferida para o Setor 
de Terapia Ocupacional do hospital como pu-
nição. No entanto, isso foi fundamental para a 
revolução que Nise provocaria na psiquiatria. 

Nise utilizou a arte para tratar os proble-
mas de saúde metal de seus pacientes, ou 
“clientes“, como ela gostava de chamá-los. As 
pinturas e obras produzidas davam voz aos 
conflitos internos que os clientes viviam. 

Ela questinou práticas e demosntrou so-
luções para psiquiatria, mostrando que exis-
tiam outras formas de tratamentos. A vida da 
psiquiatra foi retratada no filme de 2015 “Nise: 
o coração da loucura“. 

Vídeo 
produzido pela 
TV BrasilGov em 
julho de 2017 
conta em um 
minuto pontos 
importantes 
da vida da 
psiquiatra 
brasileira Nise 
da Silveira.
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