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MULHERzINHA (S.F)
Já não me importa a sua opinião

O seu conceito não altera minha visão
Foi tanto sim que agora eu digo não

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
Quero saber só do que me faz bem

Papo furado não me entretém
Não me limite que eu quero ir além

(...)
dona de mim - iza



EDITORIAL
 Você tem em mãos o primeiro exemplar da 
revista MULHERZINHA?, pensada e produzida por mulheres para 
mulheres. Todas nós, atualmente, vivemos nossos dias a 
sacrificar partes de nossos ensinamentos e estilos, com a fina-
lidade de sobreviver ao mundo atual. É fato que evitamos usar 
certa roupa ou sair em determinado horário para não se trans-
formar em mais um dado estatístico de análises anuais sobre 
feminicídio e violência contra mulher. Com isto, é importante 
frisar a importância de movimentos feministas em luta aos nos-
sos direitos perante este cenário caótico, principalmente quando 
somos demitidas por simplesmente ter gerado outra vida ou por 
um achismo vindo de uma sociedade patriarcal que ainda julga e 
discrimina a figura feminina como inferior em relação aos homens. 

 Uma frase que define exatamente o que a mulher 
MODERNA significa se encontra nas palavras de Virginia Woolf: 
"Como mulher eu não possuo país. Como mulher, meu país é o 
mundo todo". Somos as donas e responsáveis por nossas vi-
das, independente de sexualidade ou qualquer imposição social/
cultural/política. Assim pensava, por exemplo, Maria Quitéria, um 
dos grandes símbolos feministas do Brasil e uma figura inspi-
radora, que mesmo numa época extremamente dura para as 
mulheres, foi contra dogmas e se tornou uma militar, com habilida-
des que a tornaram um exemplo a ser seguido mesmo após séculos. 

 infelizmente, sempre iremos precisAr NOS provar para 
garantir um espaço na sociedade e assim terMOS NOSSAS vozES 
expressaS, em especial as nossas amigas negras, que utilizam sua 
militância necessária para ajudar umas as outras, pois são séculos de
história e injustiças que as discriminam e separam de seus futu-
ros. CONTUDO, com a alta tendência do afroempreendedorismo, que 
ainda desponta no Brasil, percebe-se que as mulheres estão (final-
mente) tomando seus locais e reconhecendo sua rica identidade. 

Assim, a MULHERZINHA? convida a todes para esta 
primeira conversa sobre assuntos de suma importância 

na vida de milhares de mulheres. 

Boa leitura,
Equipe M.inha 
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MURAL

Na atualidade, nós mulheres, bus-
camos sempre conquistar nosso espaço em 
ambientes que simplesmente nos agradem 
e nos deem vontade. Estamos mais do que 
certas em aproveitar a vida, compartilhar 
momentos, gostos e prazeres, sem se preo-
cupar com opiniões alheias. Temos que es-
tar em harmonia com nós mesmas, cuidar 
de nossa saúde física e psicológica, para 
que dessa forma, possamos aproveitar a 
vida de maneira mais leve e tranquila. É 
importante  também descobrir, conhecer e 
desfrutar de obras que nos transmita pen-
samentos positivos, nos faça refletir e obter 
uma nova visão de mundo em diversos as-
pectos, além de poder se sentir represen-
tada por elas de alguma maneira.

 Quanto mais estivermos cercadas 
de mulheres fortes e empoderadas,  mais 
referências e sensação de pertencimento 
traremos para nossas vidas. Somos cheias 
de disposição e qualidades que nos mo-
vem cada vez mais para a realização de 
todos os nossos objetivos. Não nos deixa-
mos abater mesmo com todas as dificul-
dades em meio à essa sociedade repleta 
de preconceitos e bloqueios que tentam 
nos colocar. Nós estamos sempre em (re)
construção. Cada uma com seu jeito único 
e repleto de vontade de vencer. Seguimos 
assim, encorajando uma as outras e con-
quistando o mundo! +

Separamos algumas histórias de mulheres fortes, independentes, pensantes e ativas que, assim como você, 
podem e devem ser o que desejam. Para acompanhar, se inspirar e sempre lembrar que somos+

POR LETÍCIA GUZO

Inferior é o car*lho 
Angela Saini

Um livro que quebra estereótipos e faz 
uma análise sobre as diferentes ques-
tões científicas entre homens e mulheres, 
a luta pela igualdade, o que nos foi pré-
-estabelecido pela sociedade e o que 
realmente é verdade. Angela mostra 
que nunca fomos e nunca seremos um 
sexo frágil, muito menos inferiores em 
algo.

Ano: 2018 / Páginas: 320.
Editora DarkSide Books

O Corpo dela e outras Farras
Carmen Maria Machado 

Obra composta por 8 contos que re-
tratam assuntos delicados de situações 
recorrentes sobre machismo, violência 
e preconceito vividos pelas mulheres 
cotidianamente. Aborda com muita 
naturalidade questões que ainda são 
tabus sobre a sexualidade feminina e 
enfatiza o fator de consentimento do 
nosso próprio corpo. 

Ano: 2018 / Páginas: 240
Editora Planeta 
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MURAL
sé

rie
s 

de
 tv

Insecure - HBO (2016 – presente)

Com muita representatividade negra em todo o 
conteúdo, essa é uma daquelas séries que nos 
faz refletir e entender a vivência da mulher negra 
na sociedade atual em seus diferentes aspectos. 
Busca tratar com cautela, fatores como a solidão, 
racismo, desigualdade e sexualidade no cotidiano, 
nos fazendo meditar em meio aos seus profundos 
significados. 

Big Little Lies  -- HBO (2017 – presente)

A trama do canal HBO, traz uma suspense que 
envolve três mães que se tornam amigas. A his-
tória apresenta várias reviravoltas e temas im-
portantes como violência doméstica, sororidade, 
maternidade e saúde mental. Ao apresentar a so-
ciedade que invade e causa de negatividade na 
vida destas mulheres, a série acerta ao focar na 
amizade e união formada entre elas.    

The Handmaid’s Tale - Hulu  (2017 – presente)

Obra adaptada do livro “O conto da Aia” de 
Margaret Atwood. Composta por 10 episódios, a 
série parte de um golpe de Estado que extermina 
os direitos das mulheres, as tornando aias, em prol 
da procriação para o restauro da paz. A história 
nos faz pensar através de pontos críticos, sobre o 
controle da religião e do poder do homem sobre 
a vida de mulheres.  

Fleabag - Prime Vídeo (2016 - presente)

Escrita, dirigida e protagonizada por Phoebe Wal-
ler-Bridge, ganhadora do Emmy de Melhor Série 
de Comédia de 2019, conta a história de Fleabag, 
uma  jovem que tenta lidar com a vida em Londres 
enquanto enfrenta uma tragédia recente. Os diá-
logos, reflexões e as excelentes e marcantes atua-
ções fazem desta obra um grande marco para a 
TV americana,  além de um difererencial para o 
gênero que se insere. 
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MURAL
filmes e docs

Kbela (2015)

De cunho político com realismo social, o curta-me-
tragem retrata principalmente sobre a resistência 
das mulheres negras que estão em fase de tran-
sição capilar, externando o processo de aceita-
ção e entendimento sobre o embranquecimento, 
humilhação e construção estética impostos desde 
a infância.

Frida (2002) 

O filme autobiográfico conta a vida de Frida Kahlo, 
um dos grandes nomes da arte. Conflitos pessoais, 
sexualidade, ideais e quebras de tabus são alguns 
dos pontos trabalhados pela diretora, Julie Taymor. 
A artista, conhecida por sua ousadia e originali-
dade, é interpretada pela atriz Salma Hayek, que 
recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. 
Uma obra que vale a pena ser assistida! 

A morte e a vida de Marsha P. Johnson (2017)
 
Documentário reflexivo e inspirador, tem como 
tema, a trajetória de Marsha, uma mulher trans-
gênero, que dedicou toda a sua vida na luta 
pela igualdade e inclusão de direitos, aceitação 
e sobrevivência de toda sua comunidade. Foi uma 
grande inspiração para o Dia do Orgulho LGBTQ+ 
no mundo, deixando seu legado e inspiração para 
todas nós.

As hiper mulheres (2011)

O doc conta o registro de um senhor que, temen-
do a morte da esposa idosa, pede que seu sobri-
nho realize o Jamurikumalu, o maior ritual feminino 
do Alto Xingu (MT), para que ela possa cantar uma 
última vez. As mulheres do grupo começam os en-
saios enquanto a única cantora que de fato sabe 
todas as músicas se encontra gravemente doente. 
Uma obra experimental.  
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Caminhava com a lentidão quase palpá-
vel, desejava apenas aquele momento. Obser-
vava os pássaros no muro, prontos para serem 
abocanhados por aquele gato mesclado que 
preparava o salto. Sorria para os carros em movi-
mento, mesmo não escutando as buzinas, pois suas 
mãos estralavam no ritmo de qualquer música lati-
na.
 Sorria, dando as costas para mais um 
dia vencido, mesmo que ainda não tivesse aca-
bado.  Sem noção de tempo, dava-se o luxo de 
não olhar o relógio, não correndo contra as horas 
e sim, dançando com os ponteiros escuros. Cada 
minuto, cada segundo daquele dia era dela. Ao 
menos um dia de cada ano de sua vida era so-
mente dela e não ligava de fazer algo que não 
quisesse porque cada segundo do dia pertencia a 
ela, deixando-a satisfeita.  
Satisfeita, não saciada.  Por hora.  
Comprou, gastou, comeu, bebeu. 
Ela sorriu.  
Quanto tempo não tinha um dia só seu? 
Quanto tempo não se sentia tão livre, solta?  
 Lembrava-se bem, sim. Exatamente três 
anos atrás, em seu aniversário de dezoito anos, 
aquela tradição só sua começou. Pela primeira 
vez, tentaram pará-la. Pela primeira vez, tentaram 
silenciar seu grito que ecoava todos os dias, pelas 
suas paredes internas a prova de som. Pela primei-
ra vez, disse não. Não para aquele monstro que 
tomava seus dias nas mãos, e apertava, deixando 
cair alguns segundos entre os dedos. Pela primeira 
vez disse não, enquanto seu corpo gritava jamais. 

Pela primeira vez, deu as costas para o 
algoz que pernoitava sua noite, deixando-a imó-
vel durante anos. Imóvel, não morta. Pela primeira 
vez, livrou-se do verdugo que acorrentava suas 
emoções e transbordou. Encheu-se de liberdade. 
Aquele não, pela primeira vez, fez seu medo mer-
gulhar num caldeirão quente, escaldando seus limi-

tes. A partir dali cada não que proferia, fazia dela 
mais dela.  
 Durante anos pertenceu ao mundo e 
esse, fazia o que quisesse. Durante anos deixou 
sua voz congelar, fria. Depois de matar sua pró-
pria má vontade, esfaqueando certeira o coração 
da baixa autoestima, permitiu que uma mulher des-
conhecida envolvesse seus dias, pintando tudo a 
sua volta de aquarela, borrando suas entranhas 
com coragem e respingando um foda-se em cada 
maldito que ousasse tentar fazer dela, qualquer 
benquista do lar.  
 Fez lar aquela tarde gostosa da sua vi-
gésima nona primavera. Fez liberdade sua pele 
bronzeada pela luz que dela mesma emanava. 
Sem noção de tempo, fez de si, eterna. Não para 
o mundo, não para a vida medíocre daqueles que 
tentavam conquistá-la. Fez de si uma eterna calma, 
em sua própria pressa de viver até o fim... 
 Não o fim idealizado onde cores satura-
das borram sua aquarela de dúvidas, onde pássa-
ros alegres cantam no ar fresco da tarde e fogem 
de gatos nos muros.
 Apenas o fim dos dias cinzas, xadrezes 
como o habitat daqueles que um dia, fizeram de 
sua ansiedade, uma visão distorcida da própria 
realidade. O fim da sua realidade apressada, eu-
foria. Ansiava apenas pelo pertencer da satisfa-
ção em mais um dia após o outro. Apenas a fome 
do viver. +

Crônica

Escritora e fotógrafa, tem poesias publicadas na obra antológi-
ca “Nós Contamos” da editora Entremeio Literário. Autora e idealiza-
dora da página Resenhando Sorrisos, cursa Jornalismo na faculdade Es-
tácio de Sá. Com 23 anos, nascida e criada em Mogi das Cruzes, sonha em 
conhecer o mundo e, enquanto dá passos pequenos nas estradas da vida, 
cria o seu próprio com vários contos e crônicas como a obra a seguir.

CEDO DEMAIS, 
TARDES DE MENOS

POR BEATRIZ LOPES



quebra de tabu

Instinto Materno: Vínculo criado com 
o tempo ou inerente à gestação?

POR MÔNICA ALVERNAZ

Por anos a fio, o modelo conheci-
do na sociedade de família aconteceu com 
papéis previamente definidos. Para a mulher, cabia a 
função de cuidar da casa, do marido e dos filhos. Feliz-
mente, o cenário mudou e hoje em dia a formação de 
família envolve apenas um quesito: amor entre as partes 
envolvidas. Apesar disso, o debate aqui presente en-
volve o chamado instinto materno. Para muitas pessoas, 
ele nasce com a mulher e faz parte de toda a figura 
feminina. A questão é: será que de fato é algo inerente 
ao psicológico da mulher ou um fator colocado pela 
sociedade que, sabidamente, tem origens patriarcais?
 Para falar sobre o tema, nada melhor que es-
cutar quem estuda sobre o assunto. Formada em psi-
cologia, Simone Lins de Carvalho desconstrói a ideia 
de que instinto materno é algo inerente à todas as mu-
lheres, já que nem todas tem vontade de se tornarem 
mães um dia. Para ela, o laço entre a mulher e o bebê 
é algo construído. “Prefiro falar em vínculo, amor, afeto 
e, estes sim, são construídos. A gestação é como uma 
preparação para essa construção, mas esta se solidifi-
ca após o nascimento, no dia a dia. Só existe formação 
de vínculo a partir da troca, de um conhecer o outro”.
 Mãe de primeira viagem, Valéria Pache-
co,  personal stylist e responsavel pelo blog VÁ E 
VESTE, considera a maternidade como uma expe-
riência positiva, pois, segundo ela, a maternidade 
“faz com que descubra um lado que a maioria das 
mulheres não sabem que tem, superar os próprios li-
mites, amar alguém de uma forma incondicional. 
Mais sensível e maior empatia”. Hoje, com vários 
seguidores em  uma conta  no Instagram, inspira ou-
tras mulheres ao contar suas proprias experiências.
 Apesar disso, quando o assunto é instinto ma-
terno ela corrobora a opinião da psicóloga Simone Lins 
de Carvalho, de que é algo construído, desenvolvido. 
“Tem muito a ver com a experiência, com a prática. Eu 
demorei a criar coragem para dar o primeiro banho no 
meu filho, por exemplo. Mas eu percebo que o instinto 
materno precisa de um impulso, a questão da cora-
gem para fazer algumas coisas. Para sentir segurança. 
Com o tempo você vai percebendo que muitas coisas 
são de intuição, do instinto do ser humano mesmo”.
 Ainda no tema, a psicóloga foi direta ao 
destacar um problema que pode acontecer ao afir-
mar a existência do chamado instinto materno com a 

chegada de uma criança. “Dizer que todas as mães 
irão se apaixonar instantaneamente pelo bebê após 
o parto é generalizar uma experiência extremamen-
te pessoal, que pode acontecer para algumas e 
com outras acontecer em apenas outro momento”.

A transformadora experiência da maternidade

 Que existem diversos tipos de vivência após 
a chegada de um bebê, não há dúvidas. Apesar disso, 
por mais diferente que elas sejam, não raramente as 
mulheres concordam que a chegada de uma criança 
modifica a vida de quem a gere. Em sua primeira ex-
periência como mãe, Bruna Nin, de 33 anos, consi-
dera a chegada de Maria Eduarda, de 1 ano e 2 
meses, totalmente transformadora. “Hoje eu tenho mais 
uma vida que depende de mim. Agora todas as minhas 
escolhas acarretam na vida da minha filha. Então ela 
me fez olhar além de mim. A partir do momento que 
você olha para o outro, sua vida muda para melhor”.
 Por vezes, a chegada de uma criança altera, 
até mesmo, os planos profissionais da mulher, como é 
o caso de Marcela Camargo, de 36 anos. Mãe do 
Joaquim de 3 anos e da Luísa de 1 ano e 8 meses, 
a paulistana moradora da zona norte da cidade viu 
sua rotina mudar radicalmente após a maternidade. 
“Da mulher que queria virar CEO eu passei a ser 
mãe em tempo integral. Eu mal tenho tempo de fa-
zer coisas para mim, mas sou muito feliz e grata por 
isso. Hoje, busco mais equilíbrio para que eu esteja 
feliz e possa levar a maternidade com mais leveza”.
 Nos dois casos citados, um ponto em comum 
entre as mães: a maternidade integral. No entanto, as 
diferentes razões das mães para isto nos trazem uma 
reflexão sobre, às vezes, a função de ser mãe em todo 
o tempo não acontece de forma planejada. Assistente 
Social, Bruna é funcionária pública, o que a permitiu 
desfrutar de 1 ano de licença maternidade e apro-
veitar Maria Eduarda, mas por razões diferentes. Fun-
cionária pública, Bruna pode desfrutar por uma licen-
ça maternidade de 1 ano, desfrutando dos primeiros 
meses da vida de Maria Eduarda em tempo integral. 
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"Da mulher que queria virar CEO eu passei 
a ser mãe em tempo integral"

De forma planejada, e acordada previamente com 
seu marido, a assistente social pode ter o privilégio 
de aproveitar totalmente sua filha no início da vida.
 Do outro lado, Marcela foi pega de surpresa 
ao ser desligada da empresa privada que trabalhava 
após terminar seu período de estabilidade posterior à 
primeira gestação. Desde então, ela não conseguiu re-
colocação no mercado e com a segunda gravidez em 
um tempo relativamente curto, ela acabou repensan-
do a opção profissional e, juntamente de seu compa-
nheiro, optando pela maternidade em tempo integral.
 As duas situações mostram casos esporádicos 
que acontecem na sociedade, já que, infelizmente, não 
é uma opção comum para a mulher ficar integralmen-
te em casa, por uma questão financeira. Sendo assim, 
é importante destacar que apenas a transformação, 
que de fato acontece, pela chegada de uma crian-
ça, nem sempre é o suficiente para que uma mulher 
consiga mudar radicalmente sua forma de viver.

A importância do apoio profissional 

 Por ser um período com muitas mudanças hor-
monais e do corpo feminino, o acompanhamento de 
especialistas médicos é fundamental para uma boa 
gestação e pós-parto.  Em alguns casos, infelizmente, 
a gestação não chega até o final. Em situações as-
sim, o apoio, na opinião de Larissa Lupi que realiza um 
trabalho constante na ONG “Do Luto à Luta: apoio 
à perda gestacional e neonatal”, é ainda mais impor-
tante, pensando, principalmente, no momento vivido 
após esta delicada perda. “Uma vez que permitimos 
que essas famílias falem e compartilhem a dor da 
perda, uma vez que a gente dá voz a elas, quando 
a boca fala o corpo sara. A gente pode evitar que 
ocorra o surgimento de doenças psicossomáticas”.
 Para Bruna Nin, o papel do assistente social 
neste contexto é fundamental, já que ele acompanha 
não só a gestante como dá apoio às famílias de uma 
forma geral, principalmente quando se trata de pes-
soas com menor poder aquisitivo. “O papel do pro-
fissional do serviço social é garantir o direito das pes-
soas, que por vezes elas nem tem a consciência que 
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possuem. Mesmo nos casos em que as gestantes 
sabem de seus direitos, muitas vezes o apoio servi-
ço social é fundamental para garantir que eles se-
jam cumpridos, já que sabemos que nem sempre os 
órgãos públicos respeitam os direitos existentes”. +



"Da mulher que queria virar CEO eu passei 
a ser mãe em tempo integral"

dossiê

Existe um apagamento de muitas heroínas brasileiras que atuaram de forma imensurável 
em contextos que causaram modificações na estrutura de diversas áreas profissionais 
que hoje, ainda assim, costumam sofrer de sinônimos como a misoginia, principalmente no 
âmbito acadêmico, quando se comparado a estudos de personalidades do sexo masculino.

MARIA QUITÉRIA: 
UMA GUERREIRA VORAZ

POR MARIA CAROLINA



dossiê
 Dentre um dos nomes pouco citados, te-
mos a baiana Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 
que fugiu de casa para ser capaz de realizar o 
seu maior sonho: alistar-se no exército brasileiro 
para defender seu país. Assim, seu pai, o fazen-
deiro Gonçalo de Almeida, a encontrou em meio 
ao acampamento militar, disfarçada e sob o pseu-
dônimo do cunhado, soldado José Cordeiro de 
Medeiros.
 Após assumir sua nova identidade, com o 
aceitamento de seu comandante, major José An-
tônio da Silva e Castro, que reconheceu sua agili-
dade e destreza em campo, Quitéria não somente 
inverteu a ordem natural que se demandava em 
um Brasil colonial, mas também abriu o caminho 
para que outras mulheres pudessem se apresentar 
para a luta, com seus saiotes estilo highlander es-
cocês e penachos no capacete. 

O começo de um marco

 Nascida em São José de Itapororocas, 
antiga Província da Bahia, onde hoje se encontra 
a cidade Feira de Santana, perdeu a mãe aos 10 
anos,  ficando responsável por suas irmãs mais no-
vas. Seu pai casou-se novamente, mas a madrasta 
tinha uma relação conturbada com Quitéria, que 
já demonstra uma independência progressista 
considerada ultrajante para os modelos impostos 
pela época. Passava muito tempo fora de casa, 
onde treinava manejamento de arma de fogo e 
montagem à cavalo, o que a fez sobressair-se nas 
funções de artilharia.
 Muito convicto e incentivador do poderio 
das tropas portuguesas, o pai de Quitéria desa-
provava suas ideologias e opiniões. Com a aju-
da de sua irmã, Tereza Maria, utilizou o nome e 
uniforme de seu cunhado e, assim, se aventurou 
na carreira militar aos seus 30 anos, tornando-se 
a primeira soldado do Brasil. Na mesma época, 
ocorria um dos grandes marcos que constituem 
nossa história: o 7 de setembro de 1822, quando, 
em São Paulo, o filho do rei português declarou a 
Independência do Brasil.
 O Rio de Janeiro, considerado na época 
a capital do novo país, estava em êxtase, mas os 
portugueses reagiram em várias outras cidades 
e estavam dispostos a manter enclaves lusitanos. 
Rapidamente, controlaram Salvador. Contudo, os 
adeptos aos portugueses não conseguiram domi-
nar o interior, e a região de Feira de Santana se 
tornou um dos centros da resistência pela Indepen-
dência. 
 Maria Quitéria ficou empolgada quando 
a vila recebeu a proposta por meio do Conselho 
Interino do Governo da Bahia de enviar homens 

para aderir à luta e defender seu território, pois 
sabia de sua valia para aquele momento. Con-
tudo, seu pai a proibiu de pegar em armas. Foi 
quando ela se rebelou e foi de encontro ao seu 
futuro, que marca nossa história. Entrou para o re-
gimento de artilharia, depois foi transferida para 
o Batalhão dos Voluntários do Príncipe. Lutou nas 
batalhas de Ilha de Maré, de Pituba e de Itapuã. 
 Participou, a com água na altura do peito, 
da batalha da foz do rio Paraguaçu, ao lado de 
diversas outras mulheres da Companhia Feminina, 
na entrada da Baía de Todos os Santos. 

O futuro inexplorável 

 Em 2 de julho de 1823, a Bahia se tornou 
definitivamente parte do Brasil e a história de Qui-
téria foi devidamente reconhecida pelo Exército, 
que concedeu a ela o título de Cavaleiro da Or-
dem Imperial do Cruzeiro, que recebeu no Rio de 
Janeiro, onde morava, das mãos do imperador. A 
ocasião era mais do que especial: a Independên-
cia da Bahia, que marcava o sentimento federalis-
ta emancipador de seu povo. 
 Dom Pedro I também lhe deu uma carta 
para ser entregue a seu pai, pedindo que ele a 
perdoasse por sua desobediência da filha. Voltou 
para casa, casou-se com o antigo namorado, o 
agricultor Gabriel Pereira de Brito. Teve uma filha, 
chamada Luísa Maria da Conceição. Ao ficar vi-
úva, Quitéria mudou-se para Feira de Santana 
para tentar receber parte da herança deixada 
por seu pai, em 1834, mas desistiu por conta da 
burocracia e pelos inúmeros obstáculos que se im-
punham, deste modo optou por ir para Salvador. 
 Maria é hoje patrona do Quadro Com-
plementar de Oficiais do Exército brasileiro. Todos 
os estabelecimentos militares do Brasil têm um qua-
dro com seu retrato. Entretanto, até o reconheci-
mento de sua carreira, três décadas depois de sua 
morte, se encontrava desconhecida, vivendo de 
soldo militar, em estado avançado de cegueira e 
com suas lembranças da época em que realizava 
grandes ações em nome de seu país e ideais.
 Hoje, existem muitas mulheres que estão 
com carreira firmada no militarismo: segundo da-
dos  do Ministério das Relações Exteriores, existem 
mais de 22 mil mulheres militares, que perfazem 
aproximadamente 7% do efetivo militar brasilei-
ro. Um grande ganho, mas ainda existem muito a 
ser conquistado e desmistificado, para que consi-
gamos estudar e conhecer mulheres inspiradoras 
como Maria Quitéria, que com sua voracidade 
criou um futuro mesmo enquanto se preocupava 
com seu presente. +
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AFROEMPREENDEDORISMO FEMININO: 
QUEM SE ATREVE A NEGAR MINHA 

IDENTIDADE AGORA?   

ESPECIAL

REPORTAGEM: NATALIA QUEIROZ  
FOTOGRAFIA: GABRIELA BARBOSA



 Sábado, 10h30 da manhã. Enquan-
to caminho pela Avenida Paulista em direção 
ao trabalho, penso em algo que nunca havia 
notado antes. Não, na verdade eu observo 
algo que talvez estivesse bem na minha cara 
há muito tempo, mas sabe aquelas coisas que 
são tão sutis que você não reflete criticamente 
sobre? Então, é exatamente o que me ocorreu: 
“Olha isso Natália… Olha essa quantidade de 
comerciantes negras, com suas mesas monta-
das ao longo da avenida, com suas lojas de 
roupas e de comidas, doces…”, penso comigo 
mesma. E me pergunto de onde elas são?  
  Quantas são? Por onde estão 
além de quando estão pela Paulista? Será 
que aqui na cidade de São Paulo existe uma 
grande quantidade de afroempreendedo-
ras? Mas espera: será que elas se consideram 
afroempreendedoras ou será que isso é ape-
nas um conceito midiático alienado pela minha 
formação jornalística? O que será que significa 
ser afroempreendedora para essas mulheres? 
 Sim, com essa infinidade de perguntas 
que me movo em direção ao trabalho com 
apenas uma ideia (INCRÍVEL!) na cabeça: “É 
isso, vou sugerir para a equipe da Mulherzi-
nha uma reportagem sobre afroempreende-
doras aqui, na cidade de São Paulo”. Bem, 
já que você é uma mulherzinha que está se 
deparando com esse título, é sinal de que 
consegui trazer algumas curiosidades em for-
mato de Especial para compartilhar contigo, 
como por exemplo: você sabia que quase me-
tade das empreendedoras negras no Brasil 
(49%) começam seus negócios por necessida-
de? Os dados são da pesquisa do Sebrae 
feita para a Folha de São Paulo, neste ano. 
 Quando eu digo que essas mulhe-
res negras começam seus empreendimentos 
por necessidade, é porque não podemos 
desconsiderar que o índice de desempre-
go atual no Brasil aponta para uma fatia de 
64,2% de pretos desempregados, de acordo 
com o relatório “Desigualdades Sociais por 
cor ou raça no Brasil”, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IGBE), divulgado 
dia 13 deste mês. E, se levarmos em conta 
que a maior concentração da população de-
sempregada é composta por jovens, negros 
e por mulheres negras. então começamos a 
notar que esse mesmo grupo compõe o gru-

po de trabalhadores do mercado informal.  
 Começamos, também, a fazer as 
conexões mentais sobre a dinâmica do afro-
empreededorismo feminino que de fato, 
jonga conosco, cotidianamente, pelos ar-
redores da nossa Paulicéia Desvairada.
 

Origens do Afroempreenderoismo 
 
 O conceito ‘afroempreendedorismo’ 
começou a ser adotado e disseminado pelas 
revistas e jornais paulistas, efetivamente a partir 
do ano de 2007, de acordo com uma pesquisa 
científica intitulada “Do afro ao empreendedo-
rismo: estudo exploratório sobre o conceito de 
‘afroempreendedorismo’ na imprensa paulis-
ta”, desenvolvida por mim mesma (aquele mo-
mento que você se sente orgulhosa), em 2018, 
por meio de um mapeamento sistemático de 
publicações que falavam sobre o empreende-
dorismo realizado por pessoas negras. Mas 
só foi mesmo no ano de 2017 que os veícu-
los começaram a pautar sobre essa temática. 
 O curioso é que, de acordo com Re-
nata Rocha, psicóloga preta paulistana, “[...] 
as mulheres que chegaram aqui em situação 
de escravizadas, ao mesmo tempo também 
agilizaram e estruturaram, ali na região de 
Salvador (Bahia), com seus tabuleiros, uma 
forma de se desenvolverem como empreen-
dedoras. Elas articularam dinheiro para com-
pra da carta de liberdade, alforria e tudo o 
mais”. Bom, vemos que a necessidade partiu 
basicamente de uma problemática estrutural 
colonizadora de nosso país, a escravidão. 
Mas, se atravessarmos as décadas, caindo 
agora, 131 anos após a Lei Áurea entrar em 
vigor, conectamos com o que já citei, não 
por acaso, no início dessa reportagem: a mu-
lher negra empreendendo por necessidade. 
 Necessidade desencadeada justa-
mente por uma desigualdade social perpe-
tuada por um sistema que continua impondo 
padrões sociais eurocêntricos narcísicos, e as 
marcas multinacionais globalizadas estão aí 
para provar meu argumento, utilizando da pu-
blicidade apenas como canal para lucrar em 
cima de uma demanda por representativida-
de cada vez mais complexa de se negar. Pois 
é, não existe uma proposta real para essas 
marcas, apenas uma apropriação de discur-
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sos plurais, discursos que aumentem sua pe-
netração e share mercadológicos. Somente. 

Reivindicando a identidade: cadê as 
marcas que representam quem eu sou?

 Apesar de todo esse contexto, não 
precisamos brochar tanto porque existe 
uma crescente perspectiva positiva den-
tro do cenário afroempreendedor: o afro-
empreendedorismo por oportunidade.
O que acontece é que as redes sociais vêm 
sendo assimiladas, cada vez mais, para pro-
mover transformações na sociedade, de acor-
do com a pesquisa “Redes Sociais na Internet 
e Economia Étnica: Um estudo sobre o Afroem-
preendedorismo no Brasil”, de Taís Oliveira, 
relações públicas e Mestre em Ciências Hu-
manas e Sociais pela UFABC. Taís fez da inter-
net seu objeto de pesquisa, a qual demonstra 
que “[...] a internet possibilitou, em certa medida, 
oportunidades para a expansão de um novo 
cenário nas relações de trabalho e economia, 
sobretudo a partir da prática empreendedora.” 
 O Cetic.br, departamento que im-
plementa as decisões e projetos do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (cgi.br), divulgou 
no mês de agosto deste ano a pesquisa TIC 
Domicílios. Essa pesquisa apontou que 70% 
da população brasileira faz uso da internet. 
O equivalente a 126,9 milhões de pessoas. 
Agora imagine que cada uma dessas 126,9 
milhões de pessoas são pessoas que têm 
necessidades básicas, necessidades sociais, 
necessidade de estima social e necessidade 
de realização pessoal? Claro que eu acabei 
de descrever a pirâmide das necessidades 
de Maslow. Claro que eu estou puxando o 
raciocínio para a vibe mercadológica. Mas 
não é nisso que se baseia nosso sistema atu-
al… Consumo? E de que servem as nossas 
redes sociais senão para adquirir referências 
simbólicas, alimentar nosso visual de imagens 
e opiniões que curtimos, que concordamos? 
 

Graças à dinâmica de nichos, temos fe-
nômenos como as Fake News, polari-
zação política e algoritmos que podem 
te alienar em diversos outros pontos]. 
Precisei utilizar de todo esse devaneio pós-
-moderno, para te dizer que essa pesqui-
sa da Cetic.br também revelou que pela 
primeira vez, metade da camada mais 
pobre do Brasil está oficialmente utilizan-
do a internet: são 48% das classes D e E. 
“Meu nome é Letiane Ambrósio, tenho 36 
anos. A ideia da Chiamaka Artesanato surgiu 
há dois anos. [...] A gente não tem lugar físi-
co nem loja por enquanto, apenas as redes”.
 

A oportunidade está em atrelar a necessi-
dade de fazer dinheiro para se sustentar 
com a possibilidade que as redes oferecem 
de divulgação de conteúdo. “Minha marca, 
Nega Morena, surgiu da necessidade de 
uma segunda renda, pois meu marido esta-
va afastado do serviço e demorou até con-
seguir o INSS”, me conta Fernanda Oliveira, 
que criou uma identidade agênero para as 
roupas que produz. Ela diz que a proposta 
da sua marca surgiu para suprir seu dese-
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 51%
de afroempreendedores no Brasil segundo 
a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
realizada pelo Sebrae com dados de 2017.

38,8% 
dos pequenos negócios no País, segundo o ranking 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Letiane Ambrósio
DONA DO CHIAMAKA ARTESANATO



jo por uma identidade que a representasse: 
“A ideia de ter roupas que me servissem e 
que fossem  únicas, com estampas alegres!”. 
 Quantas marcas globais de roupas 
produzem pensando na identidade da mulher 
negra e gorda? Bem, esse debate sobre in-
terseccionalidades aparentemente é pauta 
apenas do universo acadêmico e agora, cada 
vez mais, dos afroempreendedores. E, se você 
quiser um exemplo literalmente concreto dis-
so, só caminhar até o 552 da rua Augusta e 
entrar em uma hamburgueria especialmente 
dedicada ao público negro e ao Rap. Sim, a 
Rapbuguer é a proposta da Nabyrie France-
lino, que é proprietária e sócia do negócio, 
fruto de uma ideia que começou com uma 
parceria com seu amigo Fernando, em 2017. 

O que os empreendimentos dessas 
mulheres tem em comum? 

 2017: Fernanda, Letiane e Nabyrie 
lançaram suas marcas há exatos dois anos.  
Não por coincidência, 2017 também é o ano 
em que a pauta sobre afroempreendedorismo 
estoura na Imprensa, como ilustrei lá no começo.  
Identidade: Todas elas buscam valorizar a cul-
tura negra: Fernanda com suas estampas e te-
cidos coloridos africanos; Letiane com seu arte-
sanato, onde produz bonecas de pano pretas; 
Nabirye valorizando e trazendo a cultura do 
Rap para uma localização predominantemen-
te branca e de nível socioeconômico elevado.. 
 

Atualmente, os Afroempreendedores são 51% 
do total de empreendedores no Brasil, se-
gundo dados da pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) de 2016, do Sebrae. 
Não é coincidência que acompanhamos de 
uns anos pra cá, movimentos que tratam da 
liberdade dos cabelos crespos - mesmo o ali-
samento dos cabelos e o embranquecimento 
existirem como discussões acadêmicas sinali-
zadas por intelectuais como Lélia Gonzalez 
desde o final da década de 70 -, a sexua-
lização e racismo sofridos pelos corpos das 
mulheres negras, a não aceitação dos racis-
mos corporativos, questões sobre apropriação 
cultural, etc. E muito mais recente do que todos 
esses movimentos, agora vemos também a 
luta antirracista como objeto de interesse das 
instituições capitalistas, justamente pela consci-
ência racial ser reivindicada como represen-
tatividade dentro do consumo. Não podemos 
negar que vivemos dentro de uma estrutura 
capitalista. Mas também não podemos negar 
nossas origens. Por que não atrelar o consu-
mo valorização da cultura afro-brasileira? 
 Os afroempreendedores produzem, 
criam suas marcas, comunicam suas causas e 
vendem para consumidores negros que querem 
sim sentir orgulho de expressar suas origens. 
Nós negros queremos sim ter o direito de nos 
expressarmos academicamente, esteticamen-
te, intelectualmente, artisticamente assim como 
os brancos que sempre tiveram essa liberdade. 
Nós queremos sim o poder de construir nos-
sa identidade através da cultura, mesmo que 
essa cultura seja a do consumo. Aliás, princi-
palmente através do consumo, já que o direito 
de consumir legitima a condição da cidadania. 
Se você não possui poder monetário dentro 
dessa sociedade pós-moderna neoliberal, 
sua ascensão social está morta. E quem dis-
se que nós não queremos ascensão social? 
Claro que queremos lutar pelos nossos ideais, 
pelas nossas causas, pelo coletivo. E consumir 
de um afroempreendedor ou até mesmo ser 
um afroempreendedor é valorizar o traba-
lho de quem está valorizando nossas raízes. 

Autoestima
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fERNANDA oLIVEIRA
DONA DO sOU nEGRA mORENA



“O sexismo e o racismo, atuando 
juntos, perpetuam uma iconografia de re-
presentação da negra que imprime na cons-
ciência cultural coletiva a ideia que ela está 
nesse planeta principalmente para servir 
aos outros. Desde a escravidão até hoje [...]”, 
escreveu bell hooks em “O olhar opositivo”, 
1992.  “Você se considera uma afroempreen-
dedora? E o que significa ser uma afroempre-
endedora para você?”. Perguntei para todas. 
Letiane: “Sim, agora que eu estou me con-
siderando, porque no começo como eu 
te falei era mais com o meu marido né. 
 Agora que eu estou tomando parte 
também, me pondo junto com ele, mais a fren-
te junto com ele e estou começando a ter mais 
visão. Então acho que agora que eu estou me 
adentrando né… Vou dizer assim, agora que 
eu to conseguindo ficar mais firme porque no 
começo eu não tava tão inspirada assim, mas 
agora a gente tá tendo uma outra visão… EU 
né, porque ele sempre teve. Eu to tendo uma 
outra visão, então eu posso dizer que só estou 
me encaixando agora no afroempreendedo-
rismo, ter visão, fortalecimento… Acho que eu 
tô aprendendo agora né, vamos dizer assim.”
 Fernanda: “Sim, com certeza. Sig-
nifica que reconheço o nosso potencial e 
representatividade... Eu me vejo no que pro-
duzo me sinto quebrando as regras que a 
sociedade nos impõe dizendo como deve-
mos nos comportar ou nos vestir... não exis-
te roupa preta para gordinhos ou peças ex-
clusivas para cada tipo de gênero ou raça… 
Me sinto quebrando tabu... negra gorda e 
afroempreendedora fazendo acontecer.”
 Nabyrie: “Sim, agora sim, mas vou 
te contar que ainda é um processo compli-
cado para mim. [...] meu terapeuta me diz 
para eu pegar e assumir essa posição que 
eu estou, de ser dona de um negócio… Mas 
a questão é que minha mãe é professora e 
meu pai é técnico da Brastemp, então eu 
nunca lidei com esse mundo dos negócios, é 
tudo muito novo pra mim [...] E eu estou aqui 
na Rapbuguer todos os dias, faço questão 
de vir maquiada, arrumada, mesmo tendo 
dias que eu preciso substituir alguém na co-
zinha ou no atendimento, eu faço questão de 
vir toda produzida! [...] Eu adoro ser elogia-
da, adoro que reconheçam a minha beleza!”. 
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"Empreender é um processo 
humano dominado por emo-
ções, sonhos e desejos, rea-
lizado por quem acredita na 
capacidade de mudar a socie-
dade e que tem indignação 
em relação aos problemas 
sociais." (...) "Empreender é, 
principalmente, um processo 
de construção do futuro". de construção do futuro". 
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MAIS ESTUDOS  

Quantas mulheres negras empresárias 
você já viu pelas televisões ou outdoors na 
vida? E quantas médicas negras já te atende-
ram? Quantas professoras negras já te deram 
aula? Bem, mas e quantas empregadas do-
mésticas você já viu pelas novelas globais e 
na vida real? Ah, mas é aquela moça mulata 
do corpo tropical que desfila pela Sapucaí, de-
sejada por todos os homens, brancos e pretos, 
aquela que chamam até de Globeleza agora. 
Sim, ela é a cinderela brasileira: mulata do car-
naval por uma noite, mas durante os outros 
dias do ano, quem é ela? Ela é capaz de re-
presentar o corpo sinuoso e sexy da mulher ne-
gra durante as marchinhas, mas incapaz de re-
presentar a mulher negra do dia a dia? Onde 
está a identidade da mulher negra contempo-
rânea? Existe espaço para a construção dessa 
identidade em nossa sociedade atual?  
 Segundo o “Atlas da Violência 2019”, 
lançado no mês de junho pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), “en-
quanto a taxa de homicídios de mulheres não 
negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 
e 2017, a taxa de homicídios de mulheres ne-
gras cresceu 29,9%. Em números absolutos a 
diferença é ainda mais brutal, já que entre 
não negras o crescimento é de 1,7% e entre 
mulheres negras de 60,5%. [...] a proporção de 
mulheres negras entre as vítimas da violência 
letal é de 66% dentro do universo de todas 

as mulheres assassinadas no país em 2017.”
 A psicóloga Renata Rocha argumen-
ta que a nossa sociedade sempre colocou a 
mulher preta num lugar pra servir e não em 
um lugar para empreender, para tomar as 
decisões sobre si, sobre o seu corpo, sobre 
sua vida e sobre o seu negócio. Ser dona 
do seu negócio nunca foi uma possibilidade: 
“Pensando que lá no princípio [da História] 
do Brasil, os pretos que aqui chegaram tive-
ram suas identidades destruídas (ou tentaram 
destruí-las, né), então a gente precisa partir 
de indagações: como que os pretos são vis-
tos aqui? Como que essa mulher é vista? E 
daí, questionar essa representatividade. 
 Bom, e pra romper com essa cons-
trução da qual a sociedade impõe para 
essa mulher é um processo muito duro, muito 
difícil… É possível sim, mas  existe uma cons-
trução de autoamor, de autoconfiança muito 
forte porque se ela não tem esses parâme-
tros construídos ela não consegue nem se 
identificar com a representatividade social. 
A representatividade é importante, mas so-
mente a partir do momento que essa mu-
lher se vê e se entende como uma mulher 
preta dentro de uma sociedade extrema-
mente racista e machista.”, finaliza Renata. 
 Afroempreender é práxis que possi-
bilita a (re) construção do self da mulher ne-
gra em nossa sociedade. Uma prática que 
oferece a possibilidade de remodelar nossa 
estima dentro dos campos estético e intelec-
tual. Nossa saúde mental é visitada e, mui-
tas vezes, pela primeira vez. Bem, claro que 
romantizar o afroempreendedorismo não 
é o ponto, já que com todos os retratos que 
abarquei durante esse Especial, concluímos 
que o Brasil para além de uma zona vio-
lenta e racista, é uma região extremamente 
contraditória em termos de valores. O afro-
empreendedorismo ao criar essas referências 
de mulheres detentoras de um capital, age 
como um espelho para as mulheres negras 
que passam a visualizar novas perspectivas e 
possibilidades em seu processo de construção 
identitária, nunca experienciado antes. Isso 
porque já diria Angela Davis que “Quando 
a mulher negra se movimenta, toda a estru-
tura da sociedade se movimenta com ela.” +

NABYRIE FRANCELINO
COFUNDADORA E DONA DO RAP BURGER
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CYDA ENCANTO

Foto: João Caldas/Divulgação.

Por Maria Carolina
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UMA CAIXINHA DE SURPRESAS
Conheça Cyda Bau: atriz, quilombola e 

pesquisadora da cultura negra

 A plateia se torna um mar silencioso e aten-
to, observando em seu horizonte uma força da na-
tureza demonstrar-se imponente e, ao mesmo tem-
po, arredia. Esta descrição poderia ser um prelúdio 
para um poema romântico. Mas, não se engane. É 
um dos muitos sentimentos observados ao assistir à 
peça Os Rastros das Marias, um apanhado de his-
tórias de mulheres negras brasileiras que não acei-
taram o destino que diziam ser o seu: a servidão. 
Com humor, poesia e ternura o espetáculo con-
tribui para a afirmação da identidade da mulher 
negra brasileira, valorizando sua luta e sua história.
 E assim, chegamos nesta humilde e sorri-
dente personagem da vida real, chamada Cyda 
Baú, que nos causa uma impressão positiva nos 
primeiros minutos de conversa, seja pela voz cal-
ma e doce, seja pelo olhar fixo, curioso e por ora, 
nostálgico. Nascida no quilombo Baú, em Minas 
Gerais, que hoje conta com 44 famílias na comu-
nidade, totalizando 234 habitantes, Cyda sente-
-se muito grata pela criação de seus pais e pelo 
contato próximo com sua avó, dona Heroína, a 
quem diz ser uma verdadeira “mestre da vida”.
 Por falar na ancestral, foi esta quem lhe 
ensinou a arte de cultivar o alimento que nasce 
da terra e nos alimenta. Desde pequena, Cyda a 
acompanhava nos trabalhos da roça, onde planta-
vam e colhiam milho, arroz, mandioca e tudo o mais 
que o plantio fazia vingar. “Tudo era bem-vindo”. 
Aos 12 anos, iniciou-se nos trabalhos domésticos 
de sua casa e na fazenda em que os seus pais 
e avós trabalhavam, e conseguiu dois emprego, 
um em Montes Claros e outro em Diamantina. 

A hora da virada 

 Até os seus 25 anos, Cyda trabalhou 
como doméstica. “Eu lavava, passava, cozinhava, 
cuidava de criança, de cachorro, de idoso e, quan-
do dava, estudava à noite”. Contudo, algo de ter-
rível lhe acontecia: não era remunerada por seus 
serviços. Hoje, ciente do abuso e discriminação que 
sofria, entende que vivia sob o mesmo regime que 
seus antepassados, a escravatura. Assim, consumi-
da pela determinação de buscar uma vida melhor 
para si mesma, onde pudesse ser valorizada en-

quanto ser humano e profissional, muda-se para 
o Rio de Janeiro, “acreditava que poderia mudar 
o rumo de minha trajetória, pois ao assistir as no-
velas, me projetava trabalhando na televisão”.
 Ao chegar em seu ponto de destino, 
começou a perceber e compreender o impacto 
que o racismo estrutural faz na sociedade, de 
forma a moldá-la para que os negros tenham 
sua voz cada mais diminuída. Uma maioria que 
se torna minoria em um país que tanto se anun-
cia mundialmente diversificado por seus habitan-
tes. Mas, com toda a garra que sua persistência 
conseguia adquirir, prestou vestibular para a Es-
cola de Teatro Martins Pena, uma das mais anti-
gas escolas teatrais da América Latina. E passou. 
“Foi graças ao Criador Maior”, conta aos risos. 
 E assim, começou seu percurso para o 
autoconhecimento que tanta precisava. Com a 
arte, começou a entender-se enquanto mulher 
negra, quilombola e representante da classe ar-
tística e o quanto poderia construir personagens 
que retratassem a vida de seu povo, sem as mui-
tas esteriotipações existentes. “Nesta escola de 
formação de atores/artistas comecei a descobrir 
quem eu era, de onde eu vinha e o que signifi-
cava ser empregada doméstica na zona rural e 
urbana do Brasil. A perversidade do racismo es-
trutural sempre impunha limites ao meu campo de 
atuação, determinando quais personagens pode-
ria fazer: as criadas, as serviçais, as empregadas 
domésticas. Exatamente através da arte, percebia 
que não tinha personagens para nós, negros”.

Vivendo e aprendendo 

 Em seu primeiro papel para a televisão, 
Cyda interpretou a empregada doméstica cha-
mada Jacinta, na novela Esmeralda (SBT). Foi uma 
personagem que gostou de fazer, ainda mais por 
ter conquistado um espaço no elenco de uma pro-
dução televisiva. Porém, um certo dia, ao ler uma 
nota de um jornal sobre a novela, teve um estalo 
sobre o seu futuro. “E foi num dia em viagem de 
folga para Minas que li uma matéria de jornal que 
trazia o universo da novela, o elenco e tudo mais, 
e no final dizia mais ou menos assim: Cyda Baú até 
que é boa atriz, mas vai fazer somente os per-
sonagens de sua sina. Essa frase me despertou e 
comecei a escarafunchar sobre esta danada sina, 
olhando para o meu percurso de vida e também 
para os de muitas mulheres negras próximas e dis-
tantes de mim”. Mesmo sendo uma crítica forte, 
Cyda levou como um aprendizado para sua car-
reira, e a fez querer algo diferente. “Fui compreen-
do o quanto teria ainda mais de juntar coragem 
para enfrentar o destino que realmente o jorna-
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lista estava certo em apontar: que para as mu-
lheres negras, neste país, só restava a servidão”.
 Com um sorriso orgulhoso, Cyda conta 
que os estudos, em especial a literatura, foram 
cruciais em sua vida e carreira. “É com as leituras 
sobre as mulheres negras e feministas, profunda-
mente comprometidas com o rompimento do ra-
cismo estrutural, machista, patriarcal, homofóbico 
e eurocêntrico que venho me curando e cons-
truindo um lugar em que, eu mulher negra, cida-
dã brasileira, mereço. É observando, dos feitos 
valorosos da minha cultura ancestral e atual que 
estou aprendendo a me libertar do que não me 
cabe mais: dessa estrutura racista que nos molda”.
 Hoje vive em São Paulo com seu compa-
nheiro Frederico Santiago e filho, João Thor, que 
são suas duas pessoas preciosas nesta vida. Quan-
do possível, visita o quilombo, que diz lhe dar for-
ças para continuar em suas batalhas diárias. “Com 
eles, venho abrindo os meus olhos e enxergando o 
quanto existe um sol que não somente queima as mi-
nhas angústias e cicatrizes, mas também ilumina os 
meus passos e me conduz nessa caminhada longa”.
 E cita algumas das mulheres que lhe inspi-
ram, “é através de Maria Firmina dos Reis, Abdias 
do Nascimento, Tereza de Benguela, Clementina 
de Jesus, Ruth de Souza, Benedita da Silva, Lé-
lia Gonzales, Maurinete Lima, Luiz Gama, Dona 
Ivone Lara, Cleide Queiroz, Cartola, Jovelina Pé-
rola Negra, Conceição Evaristo, Pixinguinha, Be-
atriz Nascimento, Sueli Carneiro, Carolina Maria 
de Jesus, Zumbi dos Palmares e principalmente 
de minha querida avó dona Heroína que tomei 
a coragem de construir o meu trabalho: minha 
personagem Maria em Os Rastros Das Marias, 
o qual tive o prazer de apresentá-lo no quilom-
bo Aparelha Luzia”. E complementa, emocionada. 
“É isso, este espetáculo foi feito para celebrar a 
grandeza da mulher negra em teatros, escolas, bi-
bliotecas, periferias, embaixo de um pé de manga 
ou em terreiros de qualquer quilombo no Brasil”. 
 Esta é Cyda, uma mulher que nos direciona 
o olhar, por muitas vezes, julgador, para uma rea-
lidade crível que está condicionada a naturalizar 
histórias como a dela. É tempo de mudança, como a 
própria diz. Como também é tempo de resistência  +.

PARA DENUNCIAR QUALQUER TIPO DE AÇÃO VIOLENTA NO 
AMBIENTE DE TRABALHO, DIQUE 158. CASO SAIBA DE ALGUMa 

PRÁTICA QUE REMETA AO TRABALHO ESCRAVO, DIQUE 100. 
NÃO TENHA MEDO. É CRIME E VOCÊ TEM SEUS DIREITOS 

GARANTIDOS POR LEI E PERANTE A CONSTITUIÇÃO. 
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A conquista pelos direitos da mulher foi o fruto de grandes manifestos sociais e lutas femininas. 
A grande organização das mulheres ao longo do tempo, vêm resultando nos avanços de direitos 
na sociedade e conquistando sua inserção e condição de igualdade no mercado de trabalho. 
Apesar da batalha travada por várias gerações, não é necessário grande esforço para concluir 
que muito ainda falta para alcançarmos a equidade.  O preconceito e a discriminação no ambien-
te laboral ainda persistem na sociedade atual. Para combater esse problema, é importante que 
você tenha conhecimento sobre todos os nossos direitos e sobre a luta que ainda travamos!

NENHUM DIREITO A MENOS.
POR Gabriela VIToRIA OLIVEIRA
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DIREITO TRABALHISTA DAS 
MULHERES NO BRASIL

  A regulamentação do trabalho 
das mulheres é um conceito recente. Antigamente, 
a mão de obra feminina quando não submetida 
ao desprezo ou a máquina de costura, era ampla-
mente sucateada e explorada. Por conta da cres-
cente de mulheres no mercado, seus direitos come-
çaram a ser estabelecidos na legislação brasileira. 
 É importante destacar que a con-
quista dos direitos não necessariamente está 
atrelado a igualdade no mercado. O princí-
pio da igualdade entre homens e mulheres 
traz grandes discussões no meio jurídico. Por 
isso, é importante conhecer as particularidades 
sobre o assunto para se manter bem informada.
 Em toda a história, as mulheres supera-
ram diversas fases. Primeiro de exclusão, depois 
o período de proibição, momento este que até 
havendo algumas leis trabalhistas, o trabalho fe-
minino sofreu com severas limitações em seu exer-
cício, inclusive com a exigência da outorga marital 
(nada mais é que autorização do marido para 
que a mulher pratique determinadas atividades).
 Em seguida, veio a fase de proteção que 
andou de mãos dadas com proibições como a do 
trabalho noturno, e, foi nesta fase que ocorreu 
grandes mudanças tecnológicas e sociais, com a 
definitiva transição entre a proibição e a proteção.
 As proibições foram banidas já que 
não condiziam com o novo papel social da mu-
lher e foram restando apenas aquelas neces-
sárias à proteção das mulheres, como as que 
disciplinam as questões ligadas à maternidade. 
 Somente com o advento da Cons-
tituição Federal de 1988, a igualdade entre 
homens e mulheres (em todos os níveis, inclu-
sive na questão do trabalho) foi promulgada.
Para manter você ciente e atualizada de todos 
os seus direitos perante a constituição brasilei-
ra, elencamos alguns tópicos que referem so-
bre os acordos trabalhistas constitucionalizados.:

1. Art. 7º da Constituição Federal, assim como no 
Art. 5º da CLT proibe a de diferença de salarial, 
de exercício de funções e de critério de admis-
são por motivo de sexo, idade, cor ou Estado Civil.

2. Toda mulher, independentemente de estar grávi-
da ou não, tem direito a intervalo de 15 minutos an-
tes de começar o trabalho em jornada extraordiná-
ria, de acordo com o artigo 384 da CLT, ratificado 
pela Orientação Jurisprudencial 26. “E ainda que 
seja alegado que a Constituição Federal prevê a 
igualdade entre homens e mulheres, a constitucio-
nalidade do artigo já foi reconhecida, consideran-
do que a mulher desempenha dupla incumbência: 
a familiar e a profissional”. O não cumprimento 
do intervalo previsto no artigo 384 da CLT é o 
pagamento como extra do período de descanso 
entre a jornada comum e sua prorrogação, além 
de seus reflexos nas demais verbas trabalhistas.

3. A mulher pode aposentar-se integral-
mente cinco anos antes dos homens. A ida-
de mínima para mulheres é de 60 anos, en-
quanto os homens devem esperar até os 65.

4. Licença-maternidade de 120 dias (a partir do 
8º mês de gestação), sem prejuízo do emprego 
e do salário, que será integral. Caso receba salá-
rio variável, terá a média dos últimos seis meses.

5. A mulher também tem direito a duas semanas 
de repouso no caso de aborto natural. Amplia-
ção da licença-maternidade por 60 dias, a crité-
rio da empresa, desde que a mesma faça parte 
do Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/08).

6. Estabilidade no emprego, o que significa que 
do momento da confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto a gestante não po-
derá ser demitida sem justa causa. A gestação 
não pode ser motivo de negativa de admissão.

7. Ser dispensada no horário de trabalho 
para a realização de pelo menos seis consul-
tas médicas e demais exames complementa-
res. Mudar de função ou setor de acordo com 
o estado de saúde. E com base no anterior, 
ter assegurada a retomada da antiga posição.
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Licença, é meu direito!

 Temos os direitos homologados, públicos 
e teoricamente praticáveis. Mas, a nossa conversa 
de hoje vai além das margens teóricas, o nosso 
debate e a nossa luta é sobre a real efetivação 
dos nossos direitos básicos como mulheres num 
mercado de trabalho marcado pelo patriarcado. 
“No caso, não é sobre o trabalho feminino ser infe-
rior ao masculino. É sobre a divisão sexual do tra-
balho na sociedade patriarcal que coloca mulheres 
em situação de desvantagem com relação aos ho-
mens. Então, alguns cargos na sociedade patriar-
cal estão disponíveis apenas para homens” afirma 
a advogada Laura Astrolabio, advogada e mes-
tranda de Políticas Públicas em Direitos Humanos.
 O fato é que, apesar dos grandes avan-
ços em termos de direitos no mercado de trabalho 
dos últimos tempos, a desigualdade entre homens 
e mulheres ainda persiste de forma significativa. 
Existe uma grande demanda em aberto para o 
Estado, são necessárias mais garantias sociais 
para que nós mulheres possamos conciliar o traba-
lho, nossa profissionalização e a questão familiar. 
Enquanto não houver uma política pública especí-
fica para elevar a condição da mulher no merca-
do de trabalho formal, ela continuará em posição 
desigual, de maior vulnerabilidade ou excluída. 
 Afinal a jornada dupla que enfrentamos, 
é um dos problemas basilares da desigualdade, 
considerando, que muitas vezes a mulher não con-
ta com efetiva a presença do Estado na concessão 
de algumas garantias sociais, como maior número 
de creches e um salário mínimo aceitável, são obri-
gadas a escolherem entre a família e seu sucesso 
profissional, onde entramos em outras questões 
socioculturais enraizadas na nossa comunidade.

A licença

A licença maternidade no Brasil nasceu em 1943, 
com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. 
Inicialmente a licença era de 84 dias e tinha que 
ser paga pelo empregador, o que causava uma 
restrição considerável para as mulheres no mer-
cado de trabalho, levando em conta que a so-
ciedade era ainda mais explicitamente patriar-
cal. A Carta de 1988 aumentou o período para 
120 dias; em 2008, tornou-se possível a conces-
são de 180 dias pelo projeto Empresa Cidadã.
Nas décadas seguintes houve um avanço refe-
rente ao tema, numa tentativa de oferecer mais 
garantias as mulheres em termo de espaço pro-
fissional a Organização Internacional do Tra-
balho recomendava que os custos da licença 
maternidade passassem a ser obrigação da 

Previdência Social. No Brasil, isso se tornou rea-
lidade a partir de 1973, mas a mulher gestante 
não tinha garantia de emprego, e, ainda fazia 
parte do grupo mais excluído do mercado, mes-
mo que a Previdência arcasse com a licença.
Laura explica que a mulher grávida tem direi-
to a estabilidade no emprego desde o mo-
mento em que a gravidez foi confirmada até o 
quinto mês após o parto. Essa é uma previsão 
legal que pode ser verificada no Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, mais es-
pecificamente no art. 10, inciso II, alínea “b”. 

Dados de afastamento efetivo

Ainda hoje vemos que o país não se libertou do 
debate que relaciona a desigualdade de gênero 
no mercado de trabalho ao período de afasta-
mento das mulheres por darem à luz. Tanto que 
até o atual presidente, Jair Bolsonaro usou o argu-
mento para justificar o salário maior dos homens. 
No entanto, um estudo recém-concluído pra-
ticamente invalida a polêmica. A diferença 
no número de dias em que homens e mulhe-
res se afastam do emprego por problemas 
de saúde, acidentes de trabalho e licença-
-maternidade/paternidade é pouquíssima.
As pesquisadoras Adriana Carvalho, gerente dos 
Princípios de Empoderamento e Programa Ganha-
-Ganha da ONU Mulheres Brasil, e Regina Ma-
dalozzo, professora e coordenadora do Núcleo 
de Estudos de Gênero do Insper, basearam-se 
nos dados do Relatório Anual das Informações 
Sociais 2017 para contabilizar os afastamentos.
O estudo revela que a diferença no número de dias 
em que homens e mulheres se afastam do empre-
go por problemas de saúde, acidentes de traba-
lho e/ou licença-maternidade/paternidade.  Num 
ano, homens se ausentam 13,5 dias e mulheres, 16.

Formal X Informal

É importante incorporarmos ao debate a infor-
malidade. O IBGE constatou número recorde de 
trabalhadores sem carteira assinada (11 milhões) e 
autônomos 24 milhões. Os grupos somam quatro 
de dez pessoas no país e estão à margem dos be-
nefícios da licença-maternidade e do afastamento 
por doença. A precarização alcança principalmen-
te nós mulheres. Agora, se as “privilegiadas” pelo 
emprego formal já não desfrutam de equidade no 
mercado, maior é a vulnerabilidade das demais. 
Algumas dúvidas surgem quando falamos desse 
tema, nem sempre somos encaminhadas da melhor 
forma ou estamos familiarizadas com o tema. Por isso, 
a Mulherzinha bateu um papo com a Laura  Astro-
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labio e elencamos alguns pontos primordiais quan-
do falamos de direitos trabalhistas para as mulheres.

ML: Quem pode receber a licença-maternidade?

LA: A licença-maternidade é um benefício conce-
dido a todas as mulheres que trabalham com a 
carteira assinada e acabaram de dar à luz. Além 
disso, quando se trata de uma adoção ou ob-
tenção da guarda judicial de crianças com até 
12 anos, também é possível utilizar o benefício.
As mulheres que tiveram um aborto espontâneo 
também podem se afastar do emprego ou ob-
ter o salário-maternidade por duas semanas.
Em caso de morte da mulher que acabou de dar à 
luz, o pai da criança pode obter o afastamento remu-
nerado do emprego pelo tempo restante da licença. 

ML: Mulheres  desempregadas também  podem  
receber?

LA: As mulheres que estão desempregadas, pos-
suem empregos informais ou são empreendedoras 
também podem recebem o salário-maternidade e 
se afastar durante o período.. Para a mulher que é 
contribuinte individual ou segurado especial, a ca-
rência é de 10 meses. Agora, caso esteja desem-
pregada e já perdeu a qualidade de segurado, 
deve contribuir cinco meses da carência.

ML: Mulheres grávidas podem ser demitidas?

LA: A partir do momento da descoberta da gra-
videz, a mulher adquire estabilidade no empre-
go, mesmo que ainda não tenha feito a comuni-
cação ao empregador. Essa estabilidade tem a 
duração de até cinco meses após o nascimento 
da criança. Em situações que a mãe é demitida 
sem justa causa nesse período, a empresa será 
notificada para que ela seja readmitida imedia-
tamente. Caso a readmissão não seja possível, a 
empresa deverá pagar uma indenização, man-
tendo seu direito à licença-maternidade e todos 
os direitos trabalhistas. A estabilidade é um direito 
previsto também para mulheres em contrato de 
trabalho temporário e período de experiência.

ML: Quanto é o valor do salário durante a licen-
ça-maternidade?

LA: Para as mulheres que trabalham formalmente, 
o valor a ser recebido durante a licença-materni-
dade é equivalente a seu salário. Caso a remu-
neração seja variada, como no caso de pessoas 
que têm direito à comissão, o salário será uma 

média dos últimos seis meses. Agora, para quem 
está desempregada, tem emprego informal ou é 
empreendedora, o salário-maternidade será no 
valor da soma dos 12 últimos salários relativos aos 
quais foram feitas as contribuições divididas por 12.

ML: Como solicitar o benefício?

LA: Para as mulheres que trabalham com cartei-
ra assinada, apenas é preciso informar a gra-
videz ou a adoção ao RH da empresa onde 
trabalha. É de responsabilidade da empre-
sa comunicar ao INSS, solicitando o benefício.

ML: Quanto tempo dura a licença-maternidade?

LA: A licença-maternidade dura 120 dias, poden-
do ser iniciada entre o 28º dia antes da previsão 
do parto até o dia do nascimento do bebê. Isso se 
aplica também aos casos em que o bebê é nasci 
morto. A duração da licença pode ser estendida 
até 180 dias que é o tempo recomendado pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Aqui entra 
o programa Empresa Cidadã, citado anteriormen-
te, em vigor desde setembro de 2009. Aquelas 
corporações privadas que aderirem ao progra-
ma e prorrogar a licença de suas empregadas 
em mais 60 dias, podem obter benefícios fiscais.

ML: A partir de quando a licença-maternidade 
pode começar?

LA: O afastamento pode se iniciar a partir do mo-
mento que a mulher decidir, podendo ser até 28 
dias antes do parto ou a partir da data de nasci-
mento do bebê.

 Laura ainda reforça que “é muito impor-
tante dizer a respeito do direito de não ser discri-
minada por ser mulher e estar grávida. Isso signifi-
ca dizer que nenhuma mulher pode deixar de ser 
contratada, por exemplo, por estar grávida. Inclusi-
ve configura crime qualquer postura de contratan-
tes no sentido de requerer comprovação de este-
rilização ou estado de gravidez, lei 9029/1995. 
Do mesmo modo, a gestante não pode ser 
demitida por estar grávida (art. 391 CLT). “Ne-
nhuma mulher pode ser demitida por ser 
mãe, por estar grávida. Por isso mesmo exis-
te a previsão da estabilidade pós-parto. Essa 
condição da mulher não justifica demissão”. 
Se ainda assim nada por feito, você deve 
denunciar o abuso sofrido através dos ca-
nais do Ministério Público do Trabalho, 
que você encontrar no próprio site oficial.
+
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BATE-PAPO

3X4 COM  LAERTE 
O nome Laerte Coutinho carrega consigo 
um peso que nem mesmo a própria reconhe-
ce ou gosta de esbanjar. Discreta, sincera e 
autêntica, a artista – considera a maior cartunis-
ta do Brasil – está numa ótima fase, com diversos 
trabalhos e até um novo desafio: atuar. A seguir, a  
responsável  pelo icônico personagem Hugo Ba-
racchini,  seu alter ego , nos dá um panorama sobre  
alguns aspectos de sua vida pessoal e carreira:

MULHERZINHA: Como começou sua relação com 
os cartuns? O seu traço, que é autêntico e a identi-
fica, foi uma escolha sua a partir de qual momento 
de sua vida? 

LAERTE: Meu traço veio se formando com o tem-
po e com a desenhação - não existe um momento 
específico em que tenha havido uma escolha. O 
modo como ele se organiza depende das leituras, 
dos interesses, dos modelos que a gente vai encon-
trando. Algumas vezes esse modo se torna indese-
jável, empedrado, e exige movimentos de mudança. 

M: As tirinhas sempre ocuparam um lugar crítico 
e de escárnio de dogmas da sociedade, e alguns 
até as consideram parte de um movimento da arte 
marginalizada. Teve algum momento que você se 
sentiu limitada ou oprimida ao criar algum conte-
údo? 

L: Nem sempre as tiras de quadrinhos foram tão 
críticas ou escarneceram dos dogmas, como você 
diz. Tampouco se constituiram em arte marginal.
Teríamos que fazer uma análise mais detida Já 
senti diversas vezes a presença de limites ao 
que desenhava ou escrevia - algumas vezes 
são limites mais ou menos óbvios, como no tem-
po da ditadura.. Outras vezes são mais sutis.

M: Como você lida com o fato de se expressar em 

um espaço “reduzido” como os quadrinhos? 
L: É um formato muito interessante - não vejo 
como reduzido, mas como compacto. Exige e 
proporciona diversos arranjos de linguagem.

M: Qual a importância que o projeto “Los Três Ami-
gos”, junto de Angeli e Glauco Villas Boas, teve em 
sua vida e carreira? 

L: Foi um momento de celebração da nossa parceria 
e amizade; e também uma possibilidade de experi-
mentar o tempero da criatividade dos outros dois.

M: Tem alguma história que te tocou profundamen-
te durante estes sete anos de ABRAT – Associação 
Brasileira de Transgêneros? 

L: Todas as histórias de pessoas trans são tocantes.
Quanto à ABRAT [que Laerte fundou em 2012], ela é 
parte da minha própria história trans.

M: O documentário “Laerte-se” foi um grande su-
cesso na Netflix. Como foi a sensação de assistir a 
sua vida e reflexões em uma tela de TV? 

L: Não sei se foi um grande sucesso. A Netflix não 
divulga número de acessos, pra minha grande 
angústia. Muitas pessoas que conheço viram, algu-
mas que não conhecia também. Ser objeto de aten-
ção e tema de documentário é um tanto perturbador.

M: Como foi o convite para participar da série 
“Fera” na MTV? E qual a importância que ela terá 
para o seu público? 

L: O convite foi feito pelo Teo Poppovic, diretor e 
roteirista da série. Resisti, por não ser atriz nem 
nada, mas topei - e foi muito gostoso o conta-
to com o trabalho, com a equipe, com a Ca-
mila. Não sei como será o impacto da série +
. 

Por Maria Carolina

O filme "Cidade dos Piratas" inspirado em suas obras, já se 
encontra disponivél nas salas de cinema em São Paulo. 
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Faculdade da depressão 
não é só meme. 

Não é de se estranhar que várias páginas no 
Facebook como a Faculdade da Depressão re-
únam tantos jovens compartilhando gifs, imagens 
e afins com aquele típico humor pesado sobre 
seu estado de saúde mental. Mas até que pon-
to isso denuncia o quão precária esta a saúde 
mental dos universitários? Só nos damos conta 
quando ocorre com nossos núcleos de amigos!
 Era uma segunda feira à noite, quando re-
cebi uma mensagem no grupo da faculdade, uma 
amiga iria se internar, tivera um surto durante o final 
de semana e junto com seu psiquiatra resolveu pas-
sar um mês num hospital psiquiátrico se tratando. 
 Passar na faculdade é um sonho e a 
expectativa de milhões de brasileiro, o principal 
vestibular do país, Enem, que dá acesso a univer-
sidades federais, bolsas em faculdades particula-
res e possibilidade do financiamento só neste ano 
contou com mais de cinco milhões de inscritos.  
 A democratização do acesso ao ensino 
superior colocou na vida de famílias mais simples a 
grande oportunidade de ver seus filhos formados.
Junto a essa responsabilidade, a rotina dos jo-
vens mudou, sua preparação começa a par-
tir dos 15 anos, muitas matérias, muitas aulas. 
Chegando no dia, a prova é extensa, cansativa: 
“Quando eu fiquei sabendo da minha admissão na 
USP, eu me tremia inteiro! Lembro que minha mãe 
chorou, uma tia chorou e falavam que eu merecia 
por ter me esforçado a vida inteira (...), uma emoção 
geral! Por que no fundo nem eu achei que ia con-
seguir!”, diz Luan Miotto aluno de Letras e Manda-
rim. Ele teve que se mudar de Biritiba Mirim cidade 
com cerca de 30 mil habitantes para megalópole 
São Paulo, para conseguir frequentar as aulas.“
 A vida no interior é muito diferente do 
jeito frenético de São Paulo, ainda mais quando 
você não é rico e precisa trabalhar e estudar, 
por mais que seja em uma universidade pública 
eu precisava me bancar, meus pais me ajuda-
vam com a casa, mas eu já me sentia mal de 
pedir mais dinheiro pra livro, Xerox e roupas”. 

A Depressão em Números

 
 Dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estimam que o suicídio gere 800 
mil mortes por ano e é a segunda maior causa de 
mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2018, 
a Associação Nacional dos Dirigentes do Ensino 
Superior (Andifes) realizou a V Pesquisa Nacio-
nal de Perfil Sócio Econômico e Cultural dos (as) 
Graduandos (as) das IFES (Institutos Federais de 
Ensino Superior), e dentre os questionamentos ha-
via perguntas sobre a saúde mental, 424 mil estu-
dantes foram ouvidos e destes 83,5% teve alguma 
dificuldade emocional relacionada à faculdade. 
 Ainda a pesquisa mostra que, 23,7% 
dos estudantes ouvidos relacionam que o que 
mais afeta em seu desempenho escolar são os 
problemas emocionais, empatado com a carga 
excessiva de trabalhos estudantis 23,7%, segui-
do de dificuldades financeiras 24,7% e a falta 
de disciplina ou hábito de estudo com 28,4%.
 Para Drª Soraia Ciccone, coordenadora 
da clínica de psicologia da FMU, há uma ques-
tão epidemiológica: “a depressão e a ansiedade 
são as doenças do século, não há muito bem um 
exato por que, é muito complicado definir causa 
e efeito. Vivemos numa sociedade de cobran-
ças múltiplas, as dificuldades muitas vezes vem 
do medo de não gostar do curso, de não con-
seguir pagar, de não conseguir cursar, não con-
seguir um emprego, isso tudo vai gerando na 
pessoa um excesso de expectativas e apreensão”. 
 Segundo a pesquisa: Ideação de mor-
te e pensamento suicida cresceu da IV para 
a V Pesquisa, na ordem de 68,8% e 107,0% 
respectivamente - o que, não sem outra ra-
zão, vem merecendo ações e campanhas (por 
parte das IFES), a exemplo do Setembro Amarelo.
A Drª Ciccone analisa que esse sentimento esta 
muito ligada à sensação de esvaziamento de si, 
de não sentir o pertencimento que está entre as 
questões humanas mais importantes, se eu não me 
encaixo na família, no lugar que eu vivo, no meu 
núcleo de amigo ainda se agrava de pelo fator 
de você ter essa responsabilidade de estar numa 
faculdade e querer mostrar o seu melhor, mas ela 
enxerga com bons olhos o fator de contra mão: 
“isso está sendo mais aberto, mais falado, divulga-
do, por mais que assuste que muitas pessoas estão 
pensando em se matar, mais elas buscam ajuda”.

Por verônica andrade
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REVISTA M.INHA QUIS SABER:

 Durante os dias 04 e 15 de novembro, 
nossa equipe ouviu aproximadamente 20 
pessoas entre 15 e 30 anos, que vão, estão ou 
já passaram pela universidade. Durante nossa 
apuração, verificamos que 61% dos entrevista-
dos sabiam que há atendimento em suas Insti-
tuições de Ensino, porém 94% afirma que esta 
não é uma temática amplamente debatida 
em seus campis. Além disso, 50% acredita que 
a solução é a criação de uma rede de apoio 
gratuita, e 38% acham importantes campa-
nhas de conscientização durante todo o semestre.

SAÚDE MENTAL

SeguNdo pesquisas realizadas pela Classificação Internacional 
de Doenças, O CID-10, as meninas tem maior tendência a de-
senvolver transtornos mentais, sendo os EUA o país com o 
maior índice.

os transtornos mentais se destacam a partir dos 14 anos, 
mas é importante a família ficar atenta para o desenvol-
vimento de sintomas, como o distanciamento e a falta de 
demonstração de emoções.
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outros RESULTADOS 

Rede de apoio

 A maioria das instituições de ensino 
fazem campanhas e possuem centros de au-
xilio psicológico para a comunidade em ge-
ral, “realizamos quase 3 mil atendimentos por 
ano aqui na Clínica de Psicologia da FMU”, diz 
Drª Soraia Ciccone responsável pela área. 
Outro trabalho que tem dado apoio é o trabalho 
da CVV (Centro de Valorização a Vida), “Cria-
mos o atendimento via chat, justamente para 
atender essa faixa de 14 a 29 anos, que muitas 
vezes não quer entrar em contato através do te-
lefone 188”, diz Antônio Batista, representante da 
entidade em São Paulo. “Além disso, realizamos 
muitas campanhas a convite das faculdades com 
palestras e semanas de prevenção ao suicídio”. 
Para Drª Ciccone: “As pessoas que estão nesta 
situação de vulnerabilidade emocional só que-
rem ser levadas a sério e, principalmente serem 
ouvidas sem o julgamento de certo e errado”.+

Telefone 188 é uma parceria entre 
o Ministerio da Saúde e o CVV, que 
funciona 24hrs, 7 dias por sema-
na, e pode ser acionado através de 
telefones fixos, orelhões, celulares. 
E o atendimento através do site 
www.cvv.org.br. Todos os canais 
conectam o Brasil inteiro a volun-
tários treinados para ouvir você!

77,8%

22,2%
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"Em meio a estas tentativas de 
graduação, eu percebi que meu 

emocional fica abalado"

“A minha expectativa quando eu passei na facul-
dade era muito alta, e ainda é por sinal. Na minha 
primeira tentativa, morava perto da faculdade e 
fazia um caminho a pé de mais ou menos quinze 
minutos. Depois, fui estudar em São Paulo, e pega-
va trem e metrô. Agora, na quarta tentativa, moro 
em Mogi das Cruzes e a faculdade é em Cubatão 
na Baixada Santista. Por uns dois anos (mais ou 
menos) eu morei em Santos, mas não conseguia 
me adaptar! Neste ano, eu voltei pra Mogi, para 
as coisas que eu conhecia e vivenciava, assim o 
choque cultural não me influenciaria tanto. Agora 
levanto todos os dias as 3hda manhã, e às 3h40 
saio de casa e vou a até a estação (5 min mais ou 
menos), pego o trem ate a Luz, sigo para o metrô 
até o Jabaquara para conseguir ir de fretado até 
Cubatão. Neste percurso diário gasto quase 4h. 
 Em meio a estas tentativas de gradua-
ção, eu percebi que meu emocional fica abala-
do. Tirando minha primeira oportunidade, porque 
era semipresencial (uma vez por semana), muita 
coisa ficava como responsabilidade minha e eu 
virava Studentholic, ou seja, estudava o dia intei-
ro. Por ser em casa, não tinha um horário correto 
e pouca organização, então esse foi o momento 
que parei de ter vida social e afins, pra me de-
dicar mais a faculdade do que a mim mesma. 
 Na segunda faculdade, fiz transferên-
cia para uma presencial - em Mogi mesmo - efoi 
uma experiência bem complicada, pois acredita-
va que precisava garantir a melhor nota o tem-
po inteiro, então 100% meus dias eram a facul-
dade: de ir tomar banho escutando vídeoaula 
com uma matéria que eu não estava conseguin-
do entender; chegar mais cedo na faculdade ou 

chegar atrasada para revisar matéria. Quando 
isso acontece, me vejo deixando de lado a mi-
nha vida e priorizando a faculdade.  
 Neste momento atual de miha vida, estou 
com pensamentos de “agora eu tento pensar mais 
em mim do que na própria graduação”. Assim, ten-
to fazer as coisas no meu ritmo, independente de 
conseguir entregar, por que não vai fazer muita 
diferença. Eu vou conseguir uma boa nota, mas ela 
não precisa ser um 10 ou 8. Eu posso ter uma nota 
que seja na média, desde que eu tenha aprendi-
do o conteúdo. Apesar disto, como fui estudar em 
outro lugar, completamente fora do que eu conhe-
cia, acabo passando por situações de adaptação, 
principalmente por ser a única que veio de outra. 

Sobre o  apoio psicológico 

 Até onde eu sei a faculdade tem apoio 
psicológico, mas é como se fosse uma análise bási-
ca, co um ecaminhamento para algum profissional, 
que eu percebo não me auxiliar em caso de uma 
crise. Já busquei o serviço pois estava com dúvidas 
se tinha déficit de atenção, porque não conseguia 
entender uma matéria e isso me deixava péssima, 
num ponto de pensar em desistir da faculdade.
 Em alguns momentos, a própria uni-
versidade acaba passando semanas de cons-
cientização sobre problemas psicológicos, po-
rém não é algo que você perceba que muda 
a prática dos professores. Apesar deles discur-
sarem que não querem nos pressionar com tra-
balhos, não é bem isso que acontece na prá-
tica. Digamos que se fala muito e faz pouco. 

Ajuda da família 

 Neste tempo que precisei descobrir so-
bre qual graduação cursar, minha família parou 
de ver que isso não era frescura e que realmente 
estava doente e precisava de ajuda. Foi a junção 
dos problemas pessoais e da faculdade que me le-
varam a descobrir meu quadro depressivo, que foi 
diagnosticado junto com a ansiedade. É difícil me 
tratar e ao mesmo tempo me dedicar aos estudos, 
e muitas vezes penso em desistir. É muita coisa ao 
mesmo tempo, e sua vida se resumi naquilo. Como 
se você sem uma graduação não fosse ninguém. 
Essa pressão não te faz uma pessoa que vai se 
formar bem, com orgulho; porque apesar do diplo-
ma na mão você está muito ferido, se perguntando 
se tudo o que você fez, tudo o que deixou de lado 
(família, amigos, cidade, e afins), valeu a pena.” +

Depoimento de Juliana Beatriz Marcondes, 22 
ALUNA DO  Instituto Federal de São Paulo

Quarto semestre de Letras. 
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A SOLIDÃO DA MULHER NEGRA
No dia 15 de maio de 2018 a empreen-

dedora e Youtuber Ana Paula Xongani publicou um 
vídeo em seu canal falando sobre a solidão da 
mulher negra. Nele Ana Paula conta que um dia sua 
filha de 4 anos pediu para brincar no parquinho do 
prédio onde moram. No local tinham outras crianças 
(brancas) que fugiram e riram quando sua filha se 
aproximou, quando Ana Paula perguntou para a filha 
se as meninas não queriam brincar ela respondeu: 
“tudo bem, mãe, é sempre assim, eu gosto de brincar 
sozinha”. Esse relato serve para exemplificar que 
a solidão da mulher negra começa já na infância. 
 Quando falamos sobre a solidão da mu-
lher negra quase sempre pensamos na afetividade 
homem e mulher, mas a solidão começa desde muito 
cedo.Crianças negras não gostam de brincar sozi-
nhas, mas se acostumam com isso, pois muitas vezes 
são rejeitadas pelas outras crianças que, mesmo tão 
novas, já aprenderam a reproduzir o racismo. 
 O último Censo realizado pelo IBGE, 
em 2010, comprovou: 70% dos dos brasileiros se 
casam com parceiros de mesma cor, isto é, 
pessoas brancas se casam com pessoas brancas. 
Mas 52,52% das mulheres negras, principalmente 
aquelas de pele mais escura, ficavam sozinhas, 
como se fosse uma espécie de celibato definitivo. 
Uma pesquisa realizada no mesmo ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) apontou que 52,22% das mulheres 
negras do Brasil não mantém ou não mantiveram 
nenhum relacionamento estável. E 39,90% dos 
homens negros não preferem mulheres negras.
 Na adolescência muitas meninas negras 
alisam o cabelo na tentativa de se aproximar do dito 
padrão de beleza, e assim talvez se distanciar da 
solidão e do preterimento, já que neste mo-
mento meninos e meninas começam a se in-
teressar afetivamente uns pelos outros. É 
nessa fase que as meninas brancas são as 
desejadas, enquanto as negras são alvo de 
chacota por causa do cabelo e da cor de pele.

Durante muito tempo, as mulhe-
res negras continuam nessa situação de 
preterimento e é aí que começa a super sexuali-
zação de seus corpos. Os homens se interessam 
apenas sexualmente por essas mulheres, assim 
reproduzindo o estereótipo da mulher negra 
“quente” e naturalmente “boa de cama”, mas 
nunca dignas de ser uma namorada ou esposa, 
pensamento que vem desde a época da 
escravização. A escritora bell hooks em um 
texto chamado Vivendo de amor escreve “Onde 
está o amor, quando uma mulher negra se olha 
e diz: ‘Vejo uma pessoa feia, escura demais, 
gorda demais, medrosa demais – que não 
merece ser amada, porque nem eu gosto do 
que vejo’ Ou talvez: ‘Vejo uma pessoa tão 
ferida, que é pura dor, e não quero nem olhar 
pra ela porque não sei o que fazer com essa 
dor’. Aí o amor está ausente. Para que esteja 
presente é preciso que essa mulher decida se 
olhar internamente, sem culpa e sem censura.” 
 Mulheres negras conhecem a 
solidão muito cedo, são as que menos casam, 
as que mais sofrem abandono do parceiro du-
rante ou após a gravidez, as que criam os 
filhos  sozinhas e vivem com medo de um dia 
eles não voltarem para casa, já que, a cada 
23 minutos um jovem negro é assassinado. 
 No mesmo texto ela ainda afirma que 
“quando nós, mulheres negras, experimentamos 
a força transformadora do amor em nossas vi-
das, assumimos atitudes capazes de alterar 
completamente as estruturas sociais existentes. 
Assim poderemos acumular forças para enfren-
tar o genocídio que mata diariamente tantos 
homens, mulheres e crianças negras. Quando 
conhecemos o amor, quando amamos, é pos-
sível enxergar o passado com outros olhos; é 
possível transformar o presente e sonhar o futu-
ro. Esse é o poder do amor. O amor cura.”  +

Gabriela Barbosa, 23 anos, estudante de jornalismo, militante do movimento 
negro. Escreve para a MULHERZINHA? como forma de inspirar outras mulheres. 
Você também pode encontra-la no instagram @visao_subnormal.
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23 minutos um jovem negro é assassinado. 
 No mesmo texto ela ainda afirma que 
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