
Pero-



Já pensou
em mudar?

Inciclo é um absorvente interno, 

sinônimo de conforto, saúde e economia.

Com ele voce não precisa mais 

se procupar com a cor da roupa

que vai usar naqueles dias...
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Se todxs (utiliza-se o X, para 
não denominar nenhum tipo 
de gênero) fossemos perfei-
txs, acreditamos fielmente, 
que o mundo não teria um 
pingo de graça. A Perolina 
nasceu assim: somos di-
ferentes, cada um com as 
suas características pró-
prias e com uma complexi-
dade imensa. Esse é o prin-
cípio  da publicação: aceitar 
esse fato.
Perolina veio para dar o re-
cado, com todo nosso amor 
e gratidão a você especifica-
mente:  mulher. Não, não é 
só aquela que possui como 
órgão genital uma vagina. 
É para você que sente no 
mais profundo do seu âma-
go o quão difícil é possuir a 
feminilidade, numa socieda-
de patriarcal.
Para falar de gratidão, va-
mos tratar de sororidade. 

Para nós, essa palavrinha 
representa sim que somos 
irmxs, todxs,independente 
de qualquer coisa que nos 
diferencie um dos outrxs. 
Mas, vai além disso. Alguns 
pontos são essenciais para 
construirmos um verdadeiro 
lar, onde todas possam ser 
acolhidas. 
Saber ouvir é essencial: 
cada irmã sofre um tipo de 
opressão diferente. A irmã 
negra sofre o racismo e o 
machismo. A irmã trans so-
fre a transfobia e o machis-
mo. A irmã gorda sofre com 
a gordofobia e o machismo. 
A irmã inserida em outra 
cultura, sofre a xenofobia 
e o machismo. A irmã com 
algum tipo de deficiência so-
fre com o capacitismo e ma-
chismo e todas nós, sofre-
mos violência verbal, pelas 
ruas a fora e nas expressões 
históricas. 

Saiba falar. Não julgue. O 
jeito que falamos algo, pode 
nos deixar extremamen-
te magoadas, ainda mais, 
traumatizadas.
Desconstruir privilégios, 
parece ser a maior com-
plicação, mas não é. Esse 
processo deve ser feito sem-
pre que você perceber que 
dentro de você há algum 
tipo de opressão, como por 
exemplo, xingar alguém de 
filho da puta, ou perceber al-
guém praticar atitudes des-
criminatórias, independente 
que você sofra ou não, olhe 
e haja a favor de sua irmã. 
Apoie uma causa que não é 
sua, pois ela também é sua, 
pela outra, por amor, por re-
ciprocidade. Pratique a soro-
ridade. Cada um sabe a dor 
e a delícia de ser o que é, 
não me venha falar na ma-
lícida de toda mulher.

Sororidade
A dor e a delícia de ser o que é 

Jeniffer Noronha, 19, a Jeijei Larissa Vitoriano, 19, a Larica

Thaís Borges, 21, a Carioca Paulo Pavione, 19, o Valente

Julia Prado, 19, a Jujuba
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Elas, que são guerreiras de si
Machismo e transfobia são obstáculos diários para as mulheres trans no país. 

Por Jeniffer Noronha

Agatha Cabral completou 18 anos no dia 
31 de outubro e vai cursar Direito. Rosa-
na Souza tem 48 anos e é funcionária 

pública. Amanda Palha, 26 anos atualmente 
está desempregada. O que essas três mu-
lheres têm em comum? Todas são mulheres 
trans e sofrem diariamente com a transfobia 
e com o machismo.
Agatha apresentou desde seus dois anos in-
congruência em relação ao gênero que lhe foi 
imposto, vestia roupas de sua avó e por vezes 

tentou arrancar sua genitália. Aos 13 anos 
não tinha perspectiva sobre como seria ser 
um ‘homem’ adulto: isso parecia terrível para 
ela. Ao ler sobre transexualidade entendeu 
sobre seu incômodo, falou para sua família e 
a colocaram em um colégio da religião Adven-
tista. Sem nenhum tipo de acolhimento, na 
nova escola chegou a pesar 47 kg, por conta 
de todo assédio e situações desagradáveis vi-
vidas diariamente. 
Na escola, Rosana sofria muito em relação a 

Foto: arquivo pessoal

Ágatha, com toda a fineza de uma flor
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sua transexulidade, apesar de 
aos 12 ainda não ter coragem 
de assumir, vestia roupas de 
sua mãe escondida. Mas, sua 
transição só começou mesmo 
aos 44 anos de idade e por 
mais de um ano sua mãe não 
conversava com ela, pois não 
a aceitava como filha.
Amanda apesar de não sa-
ber exatamente quando o 
sentimento de inadequação 
tornou-se evidente, não co-
nhecia os termos e tinha di-
ficuldade de entender o que 
realmente se passava. Na 
escola, mesmo com as provo-
cações como “bichinha” con-
seguiu terminar os estudos, 
principalmente por causa da 
ajuda de seus amigos.
A histórias dessas três mu-
lheres é vivida diariamente 
por tantas outras trans no 
país. Colocadas a mercê da 
sociedade, em sua maioria 
tem que se prostituir para so-
breviver. A invisibilidade das 
pessoas transgêneras causa 
uma dificuldade de inclusão 
social inclusive no mercado 
de trabalho. Rosana conta 
como é complicado conseguir 
um emprego com carteira as-
sinada e as dificuldades de 
estudar em escolas públicas 
ou particulares, de ir ao posto 
de saúde ou hospital.  “E isso 
se deve em grande parte, por 
não haver uma legislação que 
garanta o livre acesso para 
que as pessoas transgêneras 
consigam alterar o nome e 
sexo nos documentos oficiais, 
sem que seja preciso abrir um 
processo judicial ou ter que se 
submeter a cirurgias de rede-
signação sexual, pois a falta 
do nome correto pela qual a 
pessoa se identifica nos docu-

mentos oficiais. Causam mui-
tos constrangimentos, baixa 
auto-estima e depressão, por 
isso entre a população trans-
gênera, é muito alto o índice 
de suicídios”, explica. 
Agatha também retrata que 
a violência acontece diaria-
mente, assédios e carros 
buzinando, por vezes gritos 
e xingamentos. “Existe uma 
dificuldade enorme de man-
ter a tranquilidade ao sair 
na rua”.  Amanda completa 
e diz que os lugares em sua 
maioria das vezes são hostis, 
exclusão constante e assédio 
sexual, como encochadas, 
passadas de mãos agressi-
vas. “Tudo isso gera um can-
saço e um ódio da sociedade 
bastante intensos, tem dias 
particularmente difíceis. Acor-
dar de manhã e ir na padaria 
é um circuito de violência que 
tem dia que dá vontade de 
nem sair da cama”, retrata a 
Amanda. 
Outra grande dificuldade vi-
vida pelas mulheres trans é 
a alteração dos nomes nos 
documentos. O nome não 
condizer com a realidade é 
algo que perturba, causa des-
conforto diário na população 
trans. Essa burocracia para a 
alteração do nome é um pro-
cesso cansativo. Agatha re-
centemente alterou seu nome 
do “cartãozinho” do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e está 
realizada com esta conquis-
ta. Rosana conseguiu alterar 
seu nome nos documentos 
oficiais, ela conta que o pro-
cesso demorou mais de um 
ano para ser aprovado. “Tive 
que apresentar vários laudos 
médicos atestando a transe-
xualidade, cartas de autoriza-

ção para alterar o nome, um 
calhamaço de documentos 
solicitados pela justiça e o 
pagamento de várias taxas”. 
Amanda ainda não fez a alte-
ração de seu nome nos docu-
mentos, mas já sabe da difi-
culdade que irá enfrentar. 

Legislação
A Lei João W. Nery de iden-
tidade de gênero de autoria 
dos deputados federais Jean 
Wyllys e Érika Kokay ( PL 
5002/2013 ) ainda não apro-
vada no Congresso Nacional 
facilitaria esse processo. Será 
apenas necessário ir em qual-
quer cartório de registro civil e 
solicitar a mudança do nome, 
sem apresentar laudos mé-
dicos, cartas de autorização 
e uma diversidade de docu-
mentos, seria uma alteração 
autodeclaratória. 
Essa é um lei muito importan-
te para a comunidade trans-
gênera, assim como a Lei 
10948/01| Lei n.º 10 que diz 
sobre o acesso desse público 
ao banheiro e em estabeleci-
mentos e a punição contra a 
descriminação. Ela facilita o 
combate a transfobia e homo-
fobia. 
Leis como essa são vitais para 
que histórias tristes vividas 
por essas mulheres deixem 
de se repetir diariamente. 
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“Feminismo é o contrário do machismo”
Não, os dois termos nunca serão análogos ou comparáveis. O feminismo possui como finali-
dade básica em sua teoria e prática a igualdade dos gêneros, já o machismo é uma teoria de 
inferioridade e submissão do gênero feminino pelo masculino, como uma forma de opressão 
social e psicológica. O termo correto para essa prática chama-se FEMISMO, ou seja, a ideia de 
superioridade da mulher sobre o homem, que possui a sua própria corrente de pensamento.

“Homem não pode ser feminista”
Históricamente, os homens não sofreram a mesma opressão que as mulheres. Há vertentes do 
feminismo, que não aceitam a participação dos homens na causa por basicamente este moti-
vo. Contudo, a opressão deve ser acabada, independente do “determinado” gênero. Todo ser 
humano possui o direito de aderir à causa ou ideologia que desejar, em um país considerado 
democrático. Aliás, não há nada mais charmoso do que um homem que apóia feminista, e que 
enxerga a realidade social. 

“As feministas são todas lésbicas”
O feminismo está muito além da opção sexual de cada indivíduo. Não se está preocupado se 
você curte meninos ou meninas, ou os dois, ou nenhum. Mas sim, a igualdade de gêneros, 
entre homem e mulher. E para aqueles que não possuem definição com nenhum desses tipos 
pré-determinados, o feminismo contemporâneo também busca um lugar para você: homem, 
mulher, ou seja, todxs, sem exceção.

“O feminismo destrói a família”
A partir dos anos 60, quando houve a ascensão do tema feminismo, o termo patriarcado ficou 
conhecido. Ele quer dizer que a organização social, beneficia o homem em detrimento da mu-
lher. A partir das duas grandes Guerras Mundiais, os homens foram para os campos de batalha 
e as mulheres tiveram que trabalhar havendo uma mudança de papéis dentro das residências: 
as mulheres tomaram a organização de todos os âmbitos. Contudo, os homens e as mulheres 
continuam possuindo o mesmo papel, de educar seus filhos. O feminismo vem para igualar, 
não para destruir.

“Feminista é tudo peluda”
Se você que está lendo esse texto escuta essa frase sair da boca de alguém, pode apostar, 
essa pessoa não merece ser ouvida em lugar algum. A sociedade impõe que as mulheres se-
jam depiladas: máquina zero nas pernas, virilha e axilas. Se você está feliz com os seus pelos, 
ok? Se você não gosta, ok também. A escolha é sua, apenas. E não se esqueça, o feminismo 
está muito além da sua virilha cavada ou ao natural, como veio ao mundo.

“O feminismo tira a delicadeza da mulher”
Cada um possui as suas próprias características físicas e psicológicas. O feminismo não deixa 
ninguém mais bruto(a) ou indelicado(a). A mulher é considerada por muitos o “Sexo Frágil”, 
contudo, a história prova que, essa afirmação é totalmente sem noção e sem contexto. Basta 
ver a mulher contemporânea, que exerce diversos papéis sociais.

Os maiores mitos sobre o Feminismo
O tema é discutido por aí a todo momento, mas será que tudo o que você lê sobre o feminismo 

é verdade?

Por Larissa Vitoriano
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“Se os homens não precisa-
rem ser agressivos, mulheres 
não serão obrigadas a serem 
submissas. Se os homens não 
precisam controlar, mulheres 
não serão obrigadas a serem 
controladas. Ambos, homens 
e mulheres deveriam se sen-
tir livres para serem fortes, 
é o momento que todos nós 
vemos o gênero do sexo como 
um espectro, em vez de dois 
conjuntos de ideais opostos”, 
disse em seu discurso, a em-
baixadora da Boa Vontade, 
Emma Watson.
A campanha que foi inicia-
da em setembro deste ano, 
pode ser considerada como 
o primeiro movimento deste 
gênero, promovido pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). Intitulado de “HeFor-
She” (em português ElePorE-
la), a atriz e seus apoiadores 
presam pela igualdade entre 
os sexos. Apesar de poucos a 
levarem a sério, como deno-
tou em sua fala, por conta da 
eterna bruxinha do Harry Pot-
ter, Hermione Granger, a atriz 
emocionou a todos com seu 
discurso longo e detalhista.
Como a própria Emma deixou 
claro, a conferência era muito 
mais que um discurso femi-
nista, era um convite formal 
para todos os homens do pla-
neta Terra, a participarem do 

movimento que pode mudar o 
mundo. Apenas ignaros, não 
entenderam o clamor de suas 
palavras.
Emma parte para um pres-
suposto bem maior do termo 
“feminismo”, ela quer que 
todos entendam o que é ser 
mulher, o que é ser homem. 
Ela quer que você se entenda. 
Para tanto, seu relato sobre o 
que viveu, faz com que muitos 
compreendam de forma sim-
ples, detalhes machistas que 
ofendem a maioria das meni-
nas que se transfromam em 
mulheres.
“Quando eu tinha oito anos, 
fui chamada de mandona, 
porque eu queria dirigir uma 
peça de teatro para meus pais. 
Aos 15 anos, minhas amigas 
não queriam participar de ti-
mes esportivos, porque elas 
não queriam ser vistas como 
masculinas. Aos 18 anos, 
meus amigos homens eram 
incapazes de expressar seus 
sentimentos. Eu decidi então 
que eu era uma feminista, e 
isto parecia ser tão descom-
plicado para mim, mas pelas 
pesquisas feitas por mim, 
mostrou que feminismo se 
tornou uma palavra impopu-
lar. Mulheres estão escolhen-
do em não se identificar como 
feministas. Aparentemente, 
a forma como a mulher se 

expressa é vista como muito 
forte, muito agressiva, signifi-
ca ser contra o homem e sem 
atração”, afirmou a atriz.
O projeto – liderado pela, para 
sempre Hermione - quer dei-
xar claro que as mudanças 
são possíveis e que a mulher 
não busca o poder para do-
minar o mundo, mas sim que 
todos devem ter seus direi-
tos respeitados e garantidos. 
O movimento tem toda uma 
cautela para não parecer uma 
inversão de papéis e sim uma 
questão igualitária. 
Veja, se os homens e as mu-
lheres, que aqui vivem, enten-
derem o motivo de algo tão 
simples, como tratar o próxi-
mo como humano e não como 
homem ou mulher, as coisas 
mudariam drasticamente.
O “HeForShe” está em um 
processo de inserção na so-
ciedade. Poucos entenderão 
os motivos de uma jovem dar 
voz a milhares de mulheres. 
Mas, se você entender sinta-
se lisonjeado, pois acredite 
você pode mudar o mundo.
“Ao longo dos anos, os ho-
mens têm apoiado o movi-
mento das mulheres. Mas 
para a maioria era apenas 
isso: um movimento de mu-
lheres, quando na verdade a 
igualdade de gênero é da res-
ponsabilidade de todos”.

Por Paulo Pavione
He For She

Liberte-se
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Prazer sexual vai além do contato físico
Produtos vendidos em sex shop, apesar da amplitude de funcionalidade, tem um único objeti-
vo, a pretensão de satisfazer quem o compra. Para tanto, muitas mulheres utilizam destes para 

serem completamente felizes

Pintos de borracha ou elétricos, dados do 
desejo, calcinha comestível e fantasias 
eróticas, são alguns dos produtos que 

podem ser encontrados em um sex shop. Para 
muitos, a utilização de tais utensílios parte do 
anseio de apimentar a relação, mas poucos 
sabem que muitas mulheres utilizam por puro 
prazer.
O prazer sexual não necessariamente está re-
lacionado exclusivamente a um companheiro 
ou a uma companheira, por este motivo, mu-
lheres e homens buscam produtos para satis-
fação individual. De acordo com a Associação 
Brasileira de Empresas do Mercado Erótico e 
Sensual, Cerca de 68% dos consumidores de 
sex shop, são mulheres. Pela internet, este nú-
mero cai para 55%.
Para Estefani Morais, 19 anos, o prazer não 

Por Paulo Pavione
necessariamente é sentido pele na pele, tam-
pouco só com o homem, a jovem estudante 
de educação física, conta que já foi em alguns 
sex shops e se satisfez muito mais sozinha, do 
que com um companheiro na cama. “Utilizo os 
produtos quando sinto meu desejo. Não faço 
nada forçada, e gosto de ter o controle do que 
estou fazendo”, argumentou a jovem.
O sex shop, visitado pela Redação, tem um pú-
blico eclético, mas em sua maioria se resume 
em estudantes, principalmente pelos heteros-
sexuais. A maior procura são óleos aromati-
zantes para passar no corpo e fantasias eróti-
cas, que objetivam saciar seus sonhos.
Conforme explica a gestora da loja Doce Sen-
sualidade, que prefiriu não se identificar, sua 
loja é bem frequentada pelas mulheres, mas 
nunca vão sozinhas, sempre levam uma amiga 

Os utensílios eletrônicos são os produtos mais vendidos do sex shop

Foto: Paulo Pavione
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De acordo com a 
Associação Brasileira de 
Empresas do Mercado 
Erótico e Sensual, Cerca 
de 68% dos consumidores 
de sex shop, são 
mulheres. Pela internet, 
este número cai para 55%.

ao lado. “Diferente do que 
muita gente acha, nosso 
maior público são mulhe-
res heterossexuais, que 
compram muitos produtos 
para realização pessoal. 
Quando vem uma mulher 
sozinha, o que mais vende-
mos são produtos que esti-
mulam o clítoris”, avaliou a 
empresária.

No local podem ser encontradas diversas categorias de produtos

Contudo, os números com-
provam o quanto as mu-
lheres contemporâneas 
buscam pelo seus prazeres 
sexuais, independente de 
possuir parceiro ou não. Os 
tabus com o tema, pouca a 
pouco, vem sendo extinto, 
começando uma nova era 
de “O prazer é meu e uso o 
que quiser”.

Foto: Paulo Pavione

Foto: Paulo Pavione

O polvo foi feito após o filme de perna pro ar
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A misândrica que 
há em mim 

Era um domingo frio. Eu me despedi do meu 
namorado e peguei o ônibus para casa. Estava 
realmente frio e eu vestia uma jaqueta daque-
las que te deixam fofa. No ônibus apenas eu, 
motorista, cobrador e uma senhora com uma 
criança. Mas eu estava errada, havia mais al-
guém. Sentei perto da janela naqueles bancos 
altos e logo em seguida um homem sentou do 
meu lado, ele veio da parte de trás do ônibus 
e eu realmente não tenho ideia se ele estava 
ali o tempo inteiro ou subiu pela porta trasei-
ra. Como de costume meus braços estavam 
cruzados em cima da minha bolsa e os dele, 
também. Senti um incômodo por alguns minu-
tos, algo tocava de leve meu seio. Olhei para o 
lado e pensei: “Deve ser a bolsa”. 
O incômodo continuou, então resolvi olhar di-
reito. Os braços estavam totalmente visíveis e 
a bolsa, também, mas a mão, não. A mão não 
podia ser vista.  Nervosa, enfiei minha mão 
por entre meu braço e senti que aquele ho-
mem nojento estava com sua mão em mim, 
tocando em mim. Empurrei na hora a mão 
dele, que se levantou e imediatamente des-
ceu do ônibus. 
Eu transbordei. Nunca havia sentido tanto 
medo antes. Liguei para meu namorado e con-
tei a ele . Minha família nem desconfia. Hoje 
sinto ódio.  Eu tenho nojo dos homens, vejo em 
cada um deles um monstro que está pronto 
para mais uma vez me machucar. Tenho asco 

do seu “meu bem”. Quem eles pensam que 
são? Não sou sua “linda”, nem sua “princesa” 
e me poupe de seu bom dia.  Se digo como 
me sinto, normalmente para quem não enten-
de, é normal eu ter que ouvir “reza vai, peça 
paz para seu coração”. Tá ok. Minha paz volta 
por algum tempo, então, mais um macho me 
olha de cima abaixo, patifes, me despedaçam 
todos os dias, o tempo inteiro. Sou obrigada 
a me reconstruir, entrar em devaneios para 
conseguir lutar.  A culpa não é minha. Mas por 
que eu estava com aquela blusa até o pesco-
ço? Afinal, devo ter chamado muita atenção. 
Na próxima, fico de decote. Quem sabe assim 
ficam longe de mim. Sou vítima, mas quem se 
importa? 
“Se dá o respeito que nada acontece”, “Você 
anda sozinha pela rua à noite” , “Nossa, linda, 
não vai responder, não? Vai tomar no cu”, “Se 
você ficar beijando vários meninos, vão achar 
que você é galinha”.  Sou ofendida, humilhada 
e culpada durante o tempo que ando na rua. 
Ontem peguei o metrô, sou inquieta,. Um ho-
mem sentou perto de mim, perdi a paz, são 
assim todos os dias. Uma sombra, uma voz. 
Eu tenho medo de andar na rua, mas ela tam-
bém é minha. Outros diriam que estou confu-
sa demais e meu ódio é passageiro. Informo 
que não. Tornei-me misândrica porque, ao sair 
na rua, sou devorada a cada passo. Eu durmo 
pronta para guerra e não suporto mais.

Por Jeniffer Noronha
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Saúde

Quatro avanços, nos últimos 50
anos, para a saúde da mulher

Durante quase 50 anos, a medicina avançou drasticamente. Para a mulher, a revolução quanto 
ao controle e cuidado de seu corpo é siginificativo. Passando desde a década de 1960 até os dias 
atuais, os avanços para a saúde feminina vem ganhando cada vez mais espaço e repercussão.

Por Julia Prado

Pílula anticoncepcional
Foi em agosto de 1960 que a primeira pílula anticoncepcional chegou ao mercado americano, 
o contraceptivo oral Enovid-10. A pílula significaria uma grande revolução nos hábitos sexuais 
do mundo ocidental, causando grande alvoroço e repressão, mas que finalmente possibilitou 
o prazer feminino sem o risco de engravidar. O remédio se resume em uma combinação de 
hormônios de estrogênio e progesterona, é utilizada, também, para regular o ciclo menstrual e 
tratar problemas, como a endometriose e os ovários policísticos. Com sua constante evolução 
muitos dos efeitos colaterais vêm diminuindo. Hoje, é possível consumir a pílula sem apresen-
tar retenção hídrica, enjôos ou sentir dor de cabeça.

Pílula do Dia Seguinte:
Também idealizada em 1960, a Pílula do Dia Seguinte só foi introduzida como método anti-
concepcional nos anos de 1982. Este tipo de contraceptivo possui uma grande quantidade de 
hormônios que chega a ser 20 vezes maior do que um anticoncepcional normal. Com efeitos 
colaterais por ser mais forte (como vômito, diarréia, alteração no ciclo menstrual, dor de cabe-
ça, náuseas) a Pílula do Dia Seguinte não pode ser usada com freqüência. Especialistas suge-
rem que o contraceptivo deva ser usado apenas, se possível, uma vez ao ano.

Camisinha feminina
A camisinha feminina foi criada na década de 1990 e introduzida no Brasil no ano de 1997, foi 
promovida inicialmente na Europa, como estratégia contra à epidemia da HIV/Aids. O método 
contraceptivo é mais resistente do que a camisinha masculina, oferece menos riscos para in-
fecção de DSTs como HPV, e pode inclusive ser utilizada por pessoas alérgicas a látex, já que é 
feita de poliuterano (um material com pouco potencial alérgico). O uso da camisinha feminina 
é, além de mais seguro, para não depender do homem na hora de se prevenir. 

Vacina contra o HPV
A vacina foi criada em 2006 na Austrália, segundo pesquisas existem mais de 100 tipos do 
Papiloma Vírus Humano (HPV). O vírus pode ser prevenido com o uso da camisinha, mas não é 
100% de segurança; a transmissão da doença pode ser feita através do contato na pele e é por 
isso que a vacina deve ser tomada tanto por mulheres quanto por homens. No Brasil há dois ti-
pos de vacina contra o HPV: a bivalente e a quadrivalente (desenvolvida para homens), as duas 
protegem no máximo até quatro tipo do vírus. Hoje, o foco principal das vacinas quadrivalentes 
é entre mulheres de 16 aos 26 anos, e a bivalente entre mulheres dos 10 aos 25 anos. Para os 
homens vale a mesma faixa etária, lembrando que eles devem tomar apenas a quadrivalente.
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Vó, filha e neta. As mulheres que lutam contra uma doença silenciosa

Josefa Maria de Jesus mor-
reu em 1979 por conta de 
uma doença, até então, 

pouco falada. O câncer de 
mama a atingiu de forma bru-
ta, e a mulher do interior do 
Sergipe lutou até os últimos 
minutos da sua vida contra a 
enfermidade. Sua filha, Aldina 
Pereira dos Santos, na época 
estava com 32 anos, e pouco 
imaginava que em 2014 des-
cobriria que teria que lutar 
contra o câncer, que nem sua 
mãe.
Há um mês, a sergipana Al-
dina, que hoje tem 67 anos, 
descobriu que está com cân-
cer de mama. O estado nada 
satisfatório, fará com que 
ainda neste ano faça a cirur-
gia da retirada da mama es-
querda. Com tranquilidade no 
olhar, a cristã se diz disposta 
a cirurgia, porém afirma que 
não fará a quimioterapia se 
necessário.
Sua filha, Marlene Batista 
Bassi, 43, foi encaminhada 
aos exames clínicos para sa-
ber da manifestação do cân-
cer, já que é uma doença he-
reditária, e tudo indica que a 
funcionária pública está com 
cistos no seio esquerdo, que 
futuramente poderia se tornar 
a mesma doença da mãe e da 
vó.
Aldina está com a cirurgia 
marcada para o mês de de-
zembro, mas segundo seus 
médicos, a aposentada car-
rega a doença há cinco anos. 

“Em 2009, sentia dores no 
meu seio, porém, meu mari-
do encontrava-se com mui-
tos problemas, ele estava 
com mal de Alzheimer desde 
2005, e vivi para cuidar dele. 
Com as dores no meio seio, 
não cheguei a me preocupar, 

pois queria que ele ficasse 
melhor”, conta, emocionada, 
a sergipana.
A aposentada dedicou-se a 
vida de seu marido até 2012, 
quando ele veio falecer. Até 
então, Aldina não havia feito 
consultas médicas. Sozinha, 

Dona Aldina e sua filha Marlene lutam contra o câncer de mama

A luta de                      uma família 
contra o cân                   cer de mama
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foi morar com sua filha Mar-
lene, em Ferraz de Vascon-
celos, interior de São Paulo. 
Conforme explica a filha, sua 
mãe passou a fazer consultas 
periódicas a partir de 2013, 
após se recuperar da perda 
do marido, entretanto, iniciou 
os exames, com o cardiolo-

gista, pneumologista, cardio-
vascular e por último com um 
ginecologista.
Na ocasião, foi solicitada a 
mamografia e ultrassonogra-
fia, quando os exames saí-
ram, foi apontado câncer de 
mama maligno em seu seio 
esquerdo, com dois polos, 

Foto: Paulo Pavione

sendo um perto da axila e o 
outro na região do mamilo. 
“Com o diagnóstico positivo, 
e sabendo do caso da minha 
avó, a médica me solicitou os 
mesmos exames, e conforme 
alguns resultados, foi cons-
tatado cistos no meu seio 
esquerdo. Entrei em fase de 
tratamento, mas estou dando 
o suporte necessário a minha 
mãe, que encontra-se em um 
estado muito mais grave que 
eu. Minhas filhas Bianca e Da-
niele, de 17 e 13 anos respec-
tivamente, também já estão 
cientes da doença e dos sinto-
mas, já levo elas para consul-
tas no ginecologista mesmo 
sabendo que a probabilidade 
nesta idade é mínima”, deta-
lha Marlene.
De acordo com o secretário 
de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos, doutor Luis Cláudio 
da Rocha Guillamount, o cân-
cer de mama é uma doença 
silenciosa, entretanto, atinge 
muitas mulheres de 40 a 50 
anos. “Casos como da Aldina 
e da Marlene, devem ser con-
siderados como doença here-
ditárias, ou seja, as mulheres 
que têm casos da família de-
vem fazer a mamografia des-
de os 30 anos, para prevenir 
qualquer possibilidade do de-
senvolvimento da doença. O 
tratamento é simples, quando 
descoberto rápido, e as chan-
ces de curas são maiores, po-
rém, as mulheres devem ficar 
atentas a alguns sintomas”, 
alerta o médico.Dona Aldina e sua filha Marlene lutam contra o câncer de mama

A luta de                      uma família 
contra o cân                   cer de mama
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Toda mulher tem direito a um 
pré-natal de qualidade. Este é 
um direito que visa à saúde, 
não apenas da mulher, mas 
também da criança. De acordo 
com a pesquisa realizada em 
2010, pela Fundação Perseu 
Abramo, nomeada “Mulheres 
brasileiras e gênero nos espa-
ços público e privado”, uma 
em cada quatro mulheres so-
fre algum tipo de violência du-
rante o parto. O Projeto de Lei 
7633/14, do deputado Jean 
Wyllys (Psol-RJ), que tramita 
na Câmara, pede a prioridade 
à assistência humanizada ao 
parto. 
A violência obstétrica pode 
ser caracterizada pela apro-
priação do corpo e processos 
reprodutivos das mulheres 
pelos profissionais da saúde, 
através do tratamento desu-
manizado, medicalização e 
patologização dos processos 
naturais (que seriam os pro-
cessos que ocorrem natural-
mente na hora do trabalho do 
parto), causando a perda de 
autonomia e capacidade de 
decidir livremente sobre seus 
corpos e sexualidade. “Pode-
se encaixar como comple-
mento à definição de violên-
cia obstétrica qualquer tipo 
de agressão verbal contra a 
paciente, não só no momento 
do parto, mas também quan-

do a gestante ainda não está 
em trabalho de parto e no 
pós-parto. A partir do momen-
to em que a paciente se sin-
ta agredida verbalmente ou 
fisicamente, pode ser consi-
derada violência obstétrica”, 
comenta Erica Mantelli, gine-
cologista e obstetrícia.
A violência também pode 
ocorrer quando a gestante 
não sabe de algum procedi-
mento, ou no caso  da equipe 
médica não informa o que foi 
feito ou o que irão fazer. Neste 
caso, a mulher perde a auto-
nomia de decidir sobre o seu 
corpo. “O médico deve se dis-
ponibilizar ao explicar todos 
os procedimentos em que a 
gestante passará, basean-
do-os sempre nas melhores 
evidências científicas, e no 
conforto da paciente, princi-
palmente na mãe e no bebe”, 
explica Erica.
No Brasil, toda mulher tem 
direito a um acompanhante 
de sua escolha durante todo 
o período de duração do tra-
balho de parto. A cidade de 
Diadema foi a pioneira ao 
criar, em 2013, uma lei con-
tra a violência obstétrica na 
rede municipal de saúde. No 
Paraná, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-PR) criou 
uma subcomissão de Violên-
cia Obstétrica para coletar in-

formações e depoimentos de 
mulheres que sofreram abu-
sos durante o parto. O intuito 
da subcomissão é dialogar 
com o Conselho Regional de 
Medicina (CRM) e com o Mi-
nistério Público para desen-
volver ações de fiscalização.
O acompanhante só será im-
pedido de participar dos pro-
cedimentos caso a instituição 
o julgue inapto para auxiliar a 
gestante. Se a situação é de 
alto risco, de emergência, ou, 
de repente o acompanhante 
teve algum comportamento 
que não se adequou aos pa-
drões da instituição – como 
estar alcoolizado ou sob efei-
to de drogas –, então ele pode 
ser impedido.
Segundo a advogada de Di-
reitos Reprodutivos e Sexuais 
da Mulher, Priscila Cavalcanti, 
infelizmente não há punições 
imediatas ou automáticas no 
caso da violência. “O que se 
faz é buscar subsumir os atos 
às demais leis e ao código 
de ética”, relata. Porém, há 
meios para denúncia, como 
o site do Ministério Público 
Federal. Defensoria Pública, 
comissão de ética do hospital 
e o CRM também são meios 
para denunciar. “As provas 
para mover uma ação devem 
ser: de ter sido internada na-
quele local, provas do parto, 

Violência Obstetrícia: o mal da saúde 
pública e privada

“No Brasil, toda mulher tem direito a um acompanhante de sua escolha durante todo o período 
de duração do trabalho de parto, parto e pós-parto, além de ser tratada com dignidade e ter 

garantida sua integridade física e psicológica”, Defensoria Pública.

Por Julia Prado
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o prontuário, testemunhas 
e exames”, afirma Priscila. 
Quando a violência afeta dire-
tamente a saúde da criança e 
da mãe, a denúncia deve pro-
ceder da mesma forma, a úni-
ca diferença será pedir uma 
indenização maior do que se 
pediria se tivesse havido a 
violência obstétrica sem da-
nos aos dois. 
Os que podem ser considera-
dos responsáveis: o médico, 
subjetivamente (por aquilo 
que ele faz ou deixa de fazer 
pessoalmente); o hospital é 
responsável objetivamente 
(por desempenhar a ativida-
de a que se propõe assumir 
o risco e a responsabilidade) 
e há quem proponha uma 
ação também contra planos 
de saúde, pelo mesmo tipo de 
responsabilidade do hospital. 
A ginecologista deixa uma 
recomendação para aquelas 
gestantes que não possuem 
condições de realizar o acom-
panhamento com um médico 
só, seja por que acabaram de 
mudar de cidade, seja por que 
o convênio não cobre o parto. 
“É importante as gestantes 
sempre perguntarem sobre 
todos os procedimentos que 
serão feitos. É direito da mu-
lher saber o que vai acontecer 
com seu corpo, então se for 
necessário fazer uma cesaria-
na e a episiotomia, a gestante 
deve procurar o médico, escu-
tar os motivo para tal proce-
dimento e procurar entender, 
tendo sempre em mente que 
ela e tem o direito de aceitar 
ou recusar”, recomenda. 

RELATOS

“Lá no quarto de pré-parto 
possuía objetos como a bola, 

a bacia com água e etc. En-
tão, quando eu estava com 
muita dor, eu as utilizava, 
mas foi tudo sozinha. Não 
tive acompanhamento de nin-
guém. Tanto que, quando o 
meu filho já tinha coroado, fui 
ao banheiro e sentei na bacia 
e tentei evacuar, por que era 
isso que eu sentia que que-
ria fazer, não sabia que meu 
filho estava para nascer. [...] 
eu chamava as enfermeiras 
e elas diziam que tudo isso 
era normal, que a dor era nor-
mal”.
Amanda Cristina Santos, 27, 
se formou em Letras pela 
Universidade Cruzeiro do Sul 
(Unicsul). Ficou grávida aos 24 
anos de Leonardo. Sua gesta-
ção foi tranqüila e ela ganha-
ria o bebê pelo SUS. “Quando 
as pessoas souberam que eu 
teria meu filho pelo SUS, elas 
me diziam ‘se você vai ganhar 
no público não grita, não grita, 
por que as enfermeiras vão te 
abandonar’”, comenta. 
Quando chegou ao oitavo 
mês o médico revelou que 
as medidas do neném de 36 
semanas não batiam, e sim 
estavam mais próximas das 

de um bebê de 32 semanas. 
Com uma falta de informação 
detalhada, que o ultrassom 
comum não conseguia forne-
cer, os profissionais começa-
ram a especular sobre o cres-
cimento de Leonardo. Quando 
realizou o ultrassom, nele foi 
revelado que o líquido amnió-
tico de Amanda estava baixo 
e que o bebê teria displasia 
esquelética interrogada, na 
qual o bebê não tem os mem-
bros superiores ou inferiores, 
no caso de Leonardo, ele não 
teria os dois. Assim, Amanda 
foi internada e seu parto teve 
de ser induzido.
Das 04h da manhã até as 
06h foi o período em que a 
gestante não agüentava mais 
de dor. Amanda fez todos os 
procedimentos para aliviar a 
dor (como ir ao banheiro, fi-
car sentada na bola, encher 
a bacia d’água e etc.), mas, 
sozinha, sem o acompanha-
mento das enfermeiras ou do 
marido, que foi impedido de 
acompanhar. Quando voltou 
para o quarto, Amanda sentiu 
a cabeça de seu filho já sain-
do.
Amanda foi levada para a 

Foto: arquivo pessoalAmanda Santos e Leonardo Miguel
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sala de parto andando. As 
enfermeiras não a colocaram 
na maca e, em seu desespe-
ro para fazer alguma coisa 
que resolvesse a situação, 
ela consentiu em ir andan-
do. Durante todo o caminho 
as enfermeiras gritavam. “Eu 
sentia muita dor e por isso 
me contraía. Então as enfer-
meiras gritavam comigo di-
zendo que eu não podia aga-
char se não o neném ia cair e 
gritavam também entre elas, 
sempre dizendo: ‘não a deixe 
agachar! ’”. 
Ao chegar à sala de parto, não 
houve tempo para arrumar 
apropriadamente a cadeira. 
Assim que se sentou, Leonar-
do nasceu. “Meu filho nasceu 
bem roxinho, as extremidades 
quase negras - como a cabe-
ça, mãos e pés. Ele não cho-
rou. Angustiada, eu pergun-
tava para elas o que estava 
acontecendo e elas me res-
pondiam que era normal. Só 
depois de limpar o nariz e a 
garganta foi que ele suspirou 
e depois chorou. Foi bem rá-
pido e visível a clareação em 
seu rosto, mãos e pés após 
isto. Eu não o peguei no colo. 
A enfermeira veio e falou que 
eu só podia dar um beijinho 
nele e que ele teria que ir para 
a UTI, então o levou”, comen-
ta Amanda.
Depois do nascimento de Leo-
nardo, Amanda ainda ficou 
cerca de uma hora na sala de 
parto. O bebê fez, naturalmen-
te, a episiotomia, assim Aman-
da precisou levar pontos. “Ela 
deu os três pontos sem anes-
tesia, porque ela esqueceu. 
Eu estava sentindo muita dor 
e ela gritava para que eu não 
fechasse a perna, até que 
outra enfermeira veio e ficou 

segurando as minhas pernas. 
Elas falavam que eram só três 
pontinhos, que não ia doer 
nada. Quando a enfermeira 
terminou, a outra que estava 
limpando a sala disse ‘olha’ 
para a enfermeira que estava 
suturando, eu olhei também 
e vi a seringa de anestesia. A 
enfermeira me olhou e disse 
‘ah, mas foram só três ponti-
nhos, nem precisou’. Mas eu 
senti muita dor”.
O problema, no entanto, não 
foi apenas durante o parto. 
Durante os três dias em que 
ficou internada após o parto, 
Amanda teve que se manter 
alerta todas as vezes que as 
enfermeiras iam lhe aplicar 
remédio para dor. Por ser alér-
gica a dipirona, havia em sua 
ficha a alergia e, na pulseira, 
também era informado que 
era alérgica. No entanto, todo 
o tempo em que ficou na sala 
de pós-parto, as enfermeiras 
quase lhe medicaram com di-
pirona, não se importando em 
reparar na pulseira. 
O susto do parto não causou 
apenas um trauma psicológi-
co. Assim que Leonardo nas-
ceu, a pediatra afirmou que 
o bebê não tinha prognóstico 
de vida, no máximo 24 horas, 
e ainda especulou sobre Sín-
drome de Down, problema no 
coração, na cabeça e no pul-
mão. 
A gestante realizou os exa-
mes que lhe foi pedido, até 
o cariótipo para confirmar se 
Leonardo possuía Síndrome 
de Down. Depois de realizado, 
todos os exames estavam lim-
pos. A única suspeita da pe-
diatra que se confirmou foi o 
problema no pulmão, no qual, 
ao final de consultas, foi cons-
tatado que o problema deriva 

da hora do parto tardia.
Depois que foi confirmada por 
outro pediatra, Amanda des-
cobriu que perdeu seu liquido 
amniótico pela quantidade de 
exame de toque a que foi sub-
metida, sofrendo uma fissura 
em sua bolsa; assim, o líquido 
era perdido junto com a urina. 
Só no Hospital Leonor de Bar-
ros, Amanda teve que fazer o 
exame de toque três vezes, 
além de passar por constran-
gimento. Enquanto o médico 
realizava o exame, um grupo 
de estudantes de medicina 
entrou no consultório e ficou 
observando o procedimento, 
sem a autorização dela. 
Quando questionada sobre 
a denúncia, Amanda revela. 
“Sobre a denúncia, eu não 
procurei. Quando recebi alta, 
a minha preocupação era o 
meu filho, e só nisso que eu 
pensava. Depois de uns dois, 
três meses, algumas pessoas 
disseram que eu deveria pro-
curar algum órgão para de-
nunciar, só que eu acho que 
não ia ter provas. A pediatra 
só falou as especulações, a 
única evidência de suas sus-
peitas eram os exames, mas 
em relação ao que ocorreu no 
trabalho de parto e na hora 
do parto, eu fiquei sozinha 
o tempo todo, eu não ia ter 
como confirmar”. 
Hoje, Leonardo Miguel, 3 
anos, está com a saúde nor-
mal de uma criança para a 
sua idade. Os horrores do 
hospital foram deixados para 
trás, mas o trauma ainda exis-
te. Amanda não pensa em ter 
outros filhos. 
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Cuide-se!

CAI FORA, CALCINHA!
Segundo a pesquisa do grupo Ibope, 42% das mulheres entrevistadas nunca tiraram a calci-
nha na hora de dormir. O benefício que esta curiosa experiência traz é a melhora na sua venti-
lação, além de diminuir corrimentos e o excesso de suor em quem sofre com esses problemas. 
Quando se dorme de calcinha, a região feminina tende a ocorrer um acúmulo de secreções, o 
que desequilibra a flora vaginal. 
É claro que não é obrigatório dormir sem calcinha, se você, que é mais encanada e não quer se 
desfazer de uma lingerie de noite, não pira! Basta priorizar uma peça com tecido mais poroso 
na hora de dormir. À noite, uma calcinha bem folgada de renda traz mais vantagens e conforto 
a uma calcinha apertada de algodão. Agora, caso você seja uma mulher que usa protetores 
diários, aqui vai um alerta: não são recomendados, pois dificultam ainda mais a circulação e 
ventilação que normalmente já é difícil. 

VEM SABONETE ÍNTIMO!
Mesmo as mulheres possuindo certa hesitação na hora de abolir a calcinha durante o sono, é 
fato que a maioria adere a higienização pré-descanso, ou seja, o sabonete íntimo. Mas, para 
aquela mulher que desconfia dos sabonetes e outros produtos para a higiene íntima, aqui vai 
algumas verdades: o sabonete íntimo tem o pH semelhante ao da vagina, apresentando tam-
bém pouca detergência, por isso, tiram a gordura na medida certa, evitando ressecamento da 
mucosa. O pH é fundamental para a saúde da vagina, por que regula a flora vaginal, na qual 
reside um universo de micro-organismos na região. Quando ocorre um desequilíbrio na flora, 
é ai que a mulher deve ficar atenta: casos de Candidíase e Gonorreia podem ocorrer mesmo 
sem a relação sexual.  Mas calma aí! Sem crise, mulherada! Você não precisa abrir mão de seu 
sabonete comum. Se não quiser usar o sabonete intimo, apenas tome banho todos os dias que 
já está de bom tamanho! Lembrando que corrimentos e secreções são normais, o problema é 
se possuir coloração forte e cheiro

SUTIÃ? SEM PROBLEMAS!
Você já deve ter ouvido que dormir de sutiã causa câncer de mama ou flacidez nos seios, por, 
supostamente, enfraquecer o tecido mamário. No entanto, por mais que dormir de sutiã seja 
desconfortável, não há provas concretas de que dormir com a lingerie seja prejudicial à saúde! 
Por mais que não seja comprovado seu malefício, também não é comprovado seu beneficio. 
O uso do sutiã durante a noite não ajuda a deixa-los empinadinhos. No entanto, mulheres que 
possuem seios grandes (tamanho 48 ou superior) talvez prefiram usar a noite para ter mais 
sustentação. 
Então mulherada, se está pesando em dormir de sutiã, ou se já dorme, sem crise! É claro que 
não vamos exagerar, na hora do repouso o ideal é usar sutiãs que sejam macios e sem ferrinho, 
sempre lembrando que usar um sutiã apertado demais (que deixa marca na pele) pode irritar 
a pele dos seios ou atrapalhar o seu sono.

Sabia que dormir de calcinha não é saudável para a vagina? Para uma mulher, a calcinha durante 
à noite causa muitos problemas na região feminina.. Uma pesquisa encomendada pelo labo-
ratório Sanofi-Aventis à Conecta, do grupo Ibope, revelou que dormir sem calcinha faz bem a 

saúde feminina. 

Veja algumas curiosidades femininas que poucas mulheres têm consciência:
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Amanda Almeida tem 
23 anos, é doce, sua 
timidez por vezes não 

permite que entremos em 
sua cabeça e que desvende-
mos suas angústias, mas é 
possível perceber que quem 
conhece tem dela todo amor 
do mundo. Filha mais nova de 
quatro irmãos, mora na cida-
de de Barueri onde passou 

sua infância e adolescência, 
na rua sem saída onde fica 
sua casa aproveitou toda sua 
mocidade. Seu primeiro beijo 
foi aos treze anos, com o me-
nino mais garanhão da esco-
la, aos quinze levou o namora-
dinho em casa. Aos dezesseis 
teve outro namorado, que ela 
não gostava muito e então de-
pois de uma mentira contada 

por ele resolveu não o querer 
mais. Sem drama, Sem sofri-
mento. Já gostou bastante do 
amarelo, mas como muitas 
coisas mudam, sua paixão 
hoje, é o roxo. 
Seu olhar para si mesma é 
constante, por vezes perde-se 
no meio da multidão, partici-
pa de uma semana turbulen-
ta, são são muitas pessoas 

Amanda
e todo amor do mundo

Em nossas vidas escolhemos por vezes um caminho e desejamos seguir ele até o fim. Mas, às 
vezes o destino nos pega pela mão e como numa dança rodopia, nos tira do chão e muda todo 

o ritmo.

Por Jeniffer Noronha 
e Larissa Vitoriano

Foto:  Paulo Pavione
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para todos os lados, menos 
ela. No fim de semana é 
quando encontra seu eu mais 
uma vez. Suas necessidades 
emocionais e psicológicas 
são colocadas na mesa e or-
ganizadas. Ela está pronta. 
Mais uma semana incia-se.  
É fácil perceber que trata as 
pessoas muito bem, contou 
que aprendeu a amar com 
seus pais, e apesar do amor 
um pelo outro não ser recípro-
co viveram para os filhos, de-
pois de um tempo se separa-
rem. Mesmo com essa dessa 
situação aprendeu o diálogo 
e a união. 
É católica e se sente feliz por 
isso, não esconde em mo-
mento algum que não concor-
da com quase tudo dentro da 
religião. Aos dezenove anos 
decidiu entrar no convento. 
Motivo? Se doar pelo outro, 
motivada pelas experiências 
com as pessoas em situação 
de rua. Das conversas que 
teve com muitos deles sabia 
que seu caminho era servir 
os mais necessitados. “Te-

nho um olho muito forte para 
eles, uma sensibilidade aflo-
rada que eu não sei explicar”.  
Acredita que sua habilidade 
seja um dom de Deus. 
Sempre teve uma grande pai-
xão por comunicação social e 
uma fé muito grande naquilo 
que sonha. Como os olhos de 
vidro em dias de chuva deixa 
transparecer poucas coisas 
que dizem sobre o que real-
mente sente, as mudanças e 
decisões de sua vida não se-
rão facilmente desvendadas, 
nem que você tente e tente. 
É como se o seu coração pre-
cisasse perceber o momento 
certo de tudo, inclusive de 
abrir a janela.  
Acreditou na perfeição, pois 
seria sua única maneira de 
seguir a Cristo, mas junto com 
as Irmãs Paulinas aprendeu 
que não precisava ser perfei-
ta para ser missionária, mas 
entender que sua condição 
de humana a fazia pecadora e 
fazer o bem ao próximo basta-
va para continuar a seguir seu 
caminho.  Descobriu lá dentro 

do convento ao estudar a reli-
gião e a bíblia sua visão mais 
apurada e diferente sobre a 
Igreja. Trabalhou com comu-
nicação social e a evangeli-
zação através desses meios. 
Após um ano convivendo lon-
ge de sua família e de muitas 
coisas do mundo, questionou-
se sobre o que fazer. E se a 
frustação te encontrasse e a 
felicidade perdesse seu ende-
reço? E se estivesse errada? 
E se. Sua dúvida perdurou por 
mais um ano e meio, e entre 
conversas com uma formado-
ra que tinha no convento con-
seguiu olhar para dentro si, 
entendeu que os desejos de 
Deus eram mais profundos 
para sua vida e quando a paz 
tomou conta do seu ser deci-
diu sair.  
Está cursando o 4º semestre 
de Relações Públicas, o curso 
lhe chamou atenção por en-
sinar o relacionamento com 
as pessoas, pensa em traba-
lhar no 3º setor e seu projeto 
de pesquisa foca exatamente 
nisso. É fácil perceber que o 
que sempre quis não foi dei-
xado para trás, carregou com 
ela na bagagem e a vontade 
de ajudar os outros.  Apesar 
das crises sobre sua futura 
profissão se manteve de pé, 
afinal quem nunca entrou em 
crise? 
Sua vida agora está passando 
por uma turbulência de novi-
dades aos quais ainda prefe-
re não declarar, mas revela 
que é um processo libertador 
de muitas descobertas. O que 
sente hoje é descrito como a 
melhor coisa que já lhe acon-
teceu. “Tenho todo o desejo 
do mundo de viver esse amor 
que eu estou sentindo dentro 
de mim.

Foto:  Paulo Pavione
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Católicas pelo direito de decidir: 
esse corpo nos pertence

Em defesa do aborto e dos direitos sexuais e reprodutivos Católicas explicam o 
porquê divergem da religião

Por Jeniffer Noronha 
e Thaís Borges

Toda mulher é livre. Tem 
seu corpo e sua vida 
para tomar suas de-

cisões da maneira que lhe 
achar justo. A escolha de ser 
mãe ou de ser relacionar se-
xualmente com qualquer pes-
soa não pode ser limitada em 
nenhum tempo ou espaço.
As Católicas pelo Direito de 
Decidir (CDD) é uma Orga-
nização não Governamental 
(ONG) feminista. Tem caráter 
ecumênico e busca principal-
mente justiça social e mu-
dança nos padrões culturais 
e religiosos atuais. E acredita 
que respeito a diversidade é 
necessário para a efetivação 
da verdade e justiça.
No Brasil e em outros países 
da América Latina, articulam 
ideias do feminismo com o 
cristianismo, utilizam de ar-
gumentos que oferecem a 
possibilidade de encarar a se-
xualidade como algo positivo. 
Direitos sexuais e reproduti-
vos são defendidos por elas, 
inclusive o aborto entra em 
pauta.
Rosângela Talib, 60, psicólo-
ga e mestre em Ciências da 
Religião, faz parte da equipe 
de coordenação da ONG. A re-
portagem da revista Perolina 

conversou com a especialista 
para entender como a Cató-
licas Pelo Direito de Decidir 
aborda temas como aborto e 
o direito reprodutivo das mu-
lheres. 

Um jeito diferente de 
pensar
As CDD seguem o pensamen-
to religioso progressista, per-
cursor da Teologia da Liber-
tação (TL), pensamento que 
propõe uma nova maneira 
de fazer teologia baseado na 
quebra das imposições e pa-
radigmas da Igreja Católica, e 
nas ideias de transformação 
social por meio da libertação 
do ser humano, sujeito agen-
te de sua autonomia. As pri-
meiras manifestações origi-
nárias à TL foram em meados 
dos anos 1960, período de 
forte clamor por mudanças e 
críticas às instituições como 
família e o Estado.
A equipe das Católicas aqui 
no Brasil é formada por qua-
tro coordenadoras e alguns 
voluntários, mas, para a dis-
cussão de temas que serão 
abordados, várias pessoas 
são convidadas para a con-
versa. “Em nosso conselho 
consultivo nós temos pasto-

res, pastoras de diversas no-
meações religiosas, ou outras 
denominações. Quando faze-
mos trabalhos cujo o tema é 
a religião nos preocupamos 
em trazer líderes religiosos de 
outras organizações, porque 
entendemos a religião a partir 
desse viés ecumênico, de res-
peito total a confissão religio-
sa que cada ser, ou cada pes-
soa, tem”, explica Rosângela.
A página das Católicas no fa-
cebook tem muitas críticas 
em relação ao nome escolhi-
do para a ONG. Muitas vezes 
são chamadas de herege, inú-
meros reclamam e dizem que  
o nome Católicas jamais po-
deria ser usado por uma ins-
tituição que defende o abor-
to legal. Rosângela explica o 
porquê do nome. “A gente faz 
questão de se afirmar como 
católicas, é um posiciona-
mento político, dizendo é pos-
sível, sim, ser católica e diver-
gir, tudo que a gente gostaria 
é que a religião que a gente 
professa avançasse nessa 
discussão, não é possível que 
vai continuar pensando como 
pensou da Idade Média.”  
Essa resistência acontece 
principalmente pelos mais 
conservadores, aqueles que 
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aceitam tudo que o Vaticano 
diz e não aprovam que pes-
soas dentro da religião pen-
sem diferente, como Jerusa 
Pereira dos Santos, 43, se-
cretária: “Eu sigo exatamente 
o que vem do Vaticano, sim-
plesmente porque, se você for 
mudar, vai banalizar”. Por ou-
tro lado, muitas mulheres que 
seguem a religião se identi-
ficam, pois encontram pes-
soas que também divergem 
de opinião.  “Muitas mulheres 
se sentem acolhidas porque 
pensam diferente e podem 
continuar sendo católicas”, 
completa Rosângela.

O aborto 

O aborto é o tema mais discu-
tido pela ONG, que defende a 
legalização e descriminaliza-
ção, que são coisas diferen-
tes. A Igreja Católica condena 
quem aborta, é visto como 
pecado mortal, um atentado 
à vida. É comum que seus 
fiéis compartilhem dessa 
ideia.   Ser excomungado da 
Igreja é motivo do medo de 
muitas mulheres que temem 
o julgamento. Marilene Vitor 
Suzuart, 55, doméstica, diz 

que a excomunhão não é a 
saída.“Com toda certeza, não. 
Totalmente ao contrário, ela (a 
mulher que abortou) deve ser 
acolhida. Ás vezes passamos 
por momentos de dificuldade 
espiritual, e se existe o arre-
pendimento. Independente 
da religião que seja, não pode 
afastar as pessoas, você tem 
que acolher. Nós não temos 
poder para excluir ninguém. E 
não vem com aquele ‘ah por-
que que fez isso, se fosse eu 
não faria’, mas se você não 
conhece a situação que ela 
vivia, não pode julgar.”
Completando, Jerusa, “Não, 
a atitude da igreja é acolher, 
fazer com que ela tenha ati-
tudes dentro da igreja para 
que ela receba essa salvação, 
nunca excluir, porque eu acre-
dito que Deus seja amor.”

Descriminalização
e legalização

Descriminalização significa 
inserir no código penal os ca-
sos de estado de exceção, ou 
seja, determinar de quais ma-
neiras o ato não é criminoso. 
Apenas de deixar de ser crime 
não garante a segurança no 
procedimento. Já legalização 
é colocar na lei como, quem, 
onde e de que forma vai ser 

realizado o procedimento. É 
exigir a efetividade da ação. 
“O aborto legal aqui no brasil 
só é permitido em casos de 
estupro e risco à vida da mu-
lher, por que o aborto é crime 
previsto por lei desde 1940, 
Art. 128 do Código Penal. Mas 
o primeiro serviço de atendi-
mento ao aborto só foi acon-
tecer, de fato, em 1989, aqui 
em São Paulo, no governo da 
Luiza Erundina, quando ela 
foi prefeita e instituiu o ser-
viço no hospital Jabaquara, o 
primeiro no país para fazer o 
atendimento, porque nossos 
parlamentares nunca tinham 
regulamentado essa lei”, ex-
plica Rosângela.
Apenas em 1998, José Serra, 
então Ministro da Saúde do 
governo de Fernando Henri-
que Cardoso, adotou a Norma 
Técnica “Prevenção e Trata-
mento dos Agravos Resultan-
tes da Violência Sexual Con-
tra Mulheres e Adolescentes.” 
A implementação da norma 
ampliou os direitos aos aten-
dimentos de saúde às mulhe-
res e adolescentes em todos 
os estados e municípios bra-
sileiros permitindo o acesso 
emergencial e imediato, com 
o objetivo de previnir de doen-
ças sexualmente transmissí-
veis e a gravidez indesejada.
A Norma Técnica explica que 
todos os atendimentos devem 
ser realizados nos estados 
e municípios brasileiros por 
uma equipe multiprofissional, 
composta por médicos/as, 
psicólogos/as, enfermeiras/
os e assistentes sociais. Mas, 
a falta de um dos profissio-
nais na equipe – com exceção 
de médico/a – não inviabiliza 
atendimento. Cada um des-
ses especialistas cumpre um 

Jerusa Pereira, 43 Foto:  Jeniffer Noronha

Marilene Vitor, 55 Foto:  Jeniffer Noronha
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papel diferente no atendimen-
to à mulher, pois a mesma se 
encontra num momento de 
abalo emocional, psicológico 
e físico muito grande.
Segundo Rosângela, “o que 
falta são políticas públicas 
para saúde da mulher, que 
acompanhe cada momento 
da vida dela que tenha assis-
tência e informação sobre sua 
saúde reprodutiva, porque ao 
contrário do que a população 
pensa: ‘ah mas a mulher en-
gravida porque quer, porque 
tem tanta informação...’ Eu 
digo: tem informação onde? 
A televisão só ensina a ficar 
e a transar, todas as meni-
nas e mulheres sabem que 
se transar vão engravidar, 
mas porque vão engravidar? 
Como funciona seu aparelho 
reprodutivo?” Ela ainda diz 
que existe a falta de informa-
ção sobre o uso de métodos 
contraceptivos e frisa a im-
portancia de uma explicação 
que deixe claro como cada 
um funciona.

América Latina

Os países da América Latina 
são bem parecidos cultural-
mente,  porque tiveram sua 
construção através da reli-
gião católica. “Há uma pres-
são bastante grande para que 
não avance leis que garantam 
os direitos das mulheres, em 
relação  aos direitos civis dos 
homossexuais de se casarem, 
tanto quanto o aborto. Tudo 
que entra em choque com o 
que a Igreja Católica pensa 
que deve ser a reprodução 
humana (para a instituição 
é apenas homem e mulher). 
Existe, sim, a pressão da igre-
ja tal qual a CNBB (Confede-

ração Nacional dos Bispos do 
Brasil) faz aqui”, comenta Ro-
sângela.
No países vizinhos existem 
diferentes leis sobre o aborto 
legal. No Uruguai, é permitido 
até a 12º semana de gesta-
ção e, em casos de estupro, 
até a 14° semana. A lei está 
em vigor desde 2012 seguros 
e nenhuma morte, segundo 
o balanço  oficial do governo 
uruguaio.
“Na Cidade do México tam-
bém é permitido, na Colôm-
bia, ele não é completamen-
te legalizado, ele é permitido 
quando a gravidez coloca em 
risco a saúde  física e mental. 
da mulher. Mas tem alguns 
países que não tem nenhum 
direito, por exemplo no Chile, 
na Nicaragua e no Paraguai, o 
aborto é proibido em qualquer 
situação, mesmo em caso de 
estupro e  risco de vida a mãe, 
não existe nenhuma possibili-
dade de fazer a interrupção”, 
diz Rosângela.
Apesar dos números positi-
vos, existe ainda a preocupa-
ção de muitas pessoas sobre 
o fato desse número aumen-
tar. Rosângela explica o por-
quê do aumento no número 
de procedimentos nesse pri-
meiro momento. “Nos países 
onde teve a legalização, no 
primeiro momento você tem 
uma curva ascendente, em 
decorrência de uma deman-
da reprimida, então é natural 
que aja uma procura maior 
na medida que agora é pos-
sível, mas depois disso cai e 
se estabiliza. É errôneo você 
pensar que a mulher vai fa-
zer aborto porque quer. Não é 
uma decisão fácil para nenhu-
ma mulher, nenhuma passa 
incólume por uma experiên-

cia dessa, muitas mulheres 
carregam culpa.”

É preciso repensar…

O aborto é uma causa de saú-
de pública. A lei é falha e não 
impede que as mulheres con-
tinuem abortando e, por con-
sequência, muitas morrem.
A mudança não só na lei, mas 
no pensamento religioso, é 
fundamental. “A gente ques-
tiona sobre a sexualidade 
e reprodução sim,  primeiro 
porque não são dogmas para 
a igreja. Dogma é uma con-
fissão de fé, por exemplo: a 
virgindade de Maria, é um 
dogma para  a Igreja Católi-
ca, é inquestionável.  No caso 
de direitos reprodutivos e se-
xuais, nem sempre foi assim. 
Houve modificações  de pen-
samentos internos nas igreja 
e a gente quer que continue 
tendo.  A reprodução huma-
na em frente as novas tecno-
logias não é a mesma coisa,  
deixou de ser uma questão 
divina, só pai e mãe. Existem 
novas concepções de famí-
lia”, conclui Rosângela.”
Estar a favor da legalização 
do aborto, não significa ser 
contra a vida. É a partir de to-
das essa demandas da socie-
dade que surge a urgência na 
legalização. O objetivo não é 
utilizá-lo como único e primei-
ro método contraceptivo, pelo 
contrário, a finalidade é justa-
mente fazer com que o aborto 
seja a última alternativa da 
mulher. Por isso, a importân-
cia de multiprofissinais que 
entendam a urgência de cada 
situação, para atender as cir-
cunstâncias dessa decisão 
dolorosa para toda mulher.
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A vida da mulçumana no Brasil
Os desafios diários de possuir uma cultura fora dos “padrões” brazucas

Por Larissa Vitoriano

As mulheres muçulma-
nas sempre foram con-
sideradas um mistério 

para as ocidentais. Envoltas 
em estereótipos de filmes 
hollywoodianos, e geralmen-
te vinculadas ao terrorismo 
e aos conflitos existentes no 
Oriente Médio, ficam restritas 
a visões ínfimas. “Um cho-
que grande é pegar valores 
ocidentais e compará-los aos 
valores islâmicos. São coisas 
diferentes. Toda pessoa é 
contemporânea em sua épo-
ca. Os valores mudam, mas o 
islã, se for entender como re-
ligião, é diferente dos valores 
sociais e políticos envolvidos”, 
afirma Rodrigo Rodrigues, da 
Mesquita do Pari, em SP, e o 
primeiro sheik do País.
Estar diante do diferente sem-
pre causou um choque ao 
ser humano, como lidar com 
hábitos e costumes diferen-
ciados do seu cotidiano e da 
sua própria cultura. As mulhe-
res islâmicas possuem como 
prática religiosa o uso do véu 
na cabeça e cobrir todo o seu 
corpo, podendo deixar à mos-
tra apenas mãos e pés. Um 
dos objetivos é proteger os 
adornos da mulher. “Existe 
uma desvalorização da mu-
lher e do seu corpo no Ociden-
te. A mulher deve ser avaliada 
e não se impor pela aparên-
cia física, por esse motivo ela 
anda coberta. Existe um este-
reótipo muito grande. O lenço 
tem uma finalidade religiosa, 

pois a mulher não precisa ex-
por os atrativos do seu corpo 
a não ser para as pessoas da 
sua família. Diferentemente 
do que pensam, elas não dor-
mem e nem tomam banho de 
lenço”, relata Rodrigo.
Nada como uma mulher para 

dizer realmente o que ocor-
re:“Eu sofri mais preconceito 
com mulher, do que com ho-
mem. Homem aceita mais, 
mulher é mais difícil. Até elas 
provarem que não é tão difícil 
de fazer, de andar na rua, é 
todo um processo. Isso ocorre 

Foto: Arquivo  Pessoal
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até elas conviverem, ver que 
não é como a elas pensam, 
porque uma coisa é o que a 
mídia passa e outra é convi-
ver com a pessoa, com a gen-
te”, afirma Alia Fayav, funcio-
nária da Mesquita do Pari.
O tratamento do brasileiro
Há uma diferença de trata-
mento dos brasileiros quan-
do veêm uma muçulmana 
advinda do Oriente Médio e 
daquela que é brasileira e 
converteu-se ao Islamismo. 
“O povo acha mais estranho, 
porque por exemplo, uma 
brasileira, que conhece o is-
lamismo e se converte, tem 
sempre um choque maior, 
como por exemplo  ‘Você veio 
de lá? Seu pai é árabe? É liba-
nês?’ O ingresso dela dentro 
da sociedade, traz muito mais 
efeito do que uma pessoa que 
veio de algum país árabe e se 
mudou para o Brasil, afirma 
Rodrigo.
Há muitas islâmicas que so-
frem na pele esse tratamento 

no seu dia a dia. Hanan Mus-
tafa, 27, modista e artesã, diz: 
“As pessoas pensam que a 
mulher que usa o Hijab é opri-
mida, obrigada e forçada a 
usá-lo.. Nos julgam equivoca-
damente de sermos sofridas 
e tristes. O que não é verdade. 
Algumas me questionam por 
eu ser brasileira e estar mo-
rando no Brasil e não precisar 
usar o véu por este fato. Elas 
não entendem que o véu está 
atrelado à religião e não a sua 
origem de nascimento.”

BOX
Tipos de lenço
“Tem a mira, que é mais bási-
ca, só de tirar e colocar, feito 
uma toca, que possui duas 
peças. É a mais rápida, que, 
quando se está com pressa, é 
só colocar e sair. Tem o xale, 
que é de enrolar. Há o hijab, 
que é mais comprido e que 
cobre a parte do peito e dos 
ombros. O nicaq, que cobre 

o rosto, e a burca, que pode 
aparecer só o olho ou cobrir 
todo o rosto”, conta Alia. 
No blog Dicas e Truques, Ha-
nan Mustafa, que se tornou 
muçulmana já adulta, há oito 
anos, conta para sua leitoras 
como é o seu dia a dia: “Co-
mecei a costurar pois surgiu 
a dificuldade de encontrar 
roupas adequadas a minha 
religião aqui no Brasil. Iniciei 
com cursos básicos de costu-
ra, mas senti a necessidade 
de um aperfeiçoamento para 
criar vestimentas e adequar 
as roupas daqui a moda islâ-
mica. Hoje faço faço hijab e 
vendo para todo Brasil. Não 
tenho um preferido, pois cada 
um que faço tem o seu jeito 
especial.”

A burca
A burca é a mais famosa 
dentre as ocidentais, que 
são leigas no assunto, e di-
zem demostrar uma forma 
de opressão e ofuscamento 
da mulher. “Não, nunca usei. 
Nem aqui, nem fora. A burca é 
opcional, não é obrigatória na 
religião”, diz Alia. 

Adequação dos costumes
“Nós somos brasileiros, cada 
um tem sua realidade. A re-
ligião pede para que as mu-
lheres andem cobertas, mas 
muitas muçulmanas não 
usam o lenço e nem por isso 
deixam de ser muçulmanas. 
Não o  usam por diversos fato-
res, como trabalho ou  família. 
Isso é entre a pessoa e Deus.
Não é isso que vai definir a fé 
da pessoa.”

Foto: Arquivo  Pessoal
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Vai com tuas nêga!
O livro Conversas e Histórias 
de Mulher, de Mary Del Priore, 
fala sobre as histórias das mu-
lheres no Brasil desde a colô-
nia até os dias atuais. Uma 
leitura fácil, com palavras 
descomplicadas, sem muita 
alegoria. Trata de assuntos 
relacionados a vestimentas, 
comportamentos, criação dos 
filhos, relação com a socieda-
de e racismo. Não é um livro 
cronológico: há comparações 
entre antes e depois durante 
toda a leitura, o que facilita na 
percepção de semelhanças e 
diferenças. Um assunto em 
especial chama a atenção: 
o racismo. A forma como ele 
acontecia é tão forte que seu 
reflexo está ainda enraizado 
no dia-a-dia. 
No Brasil do século XIX, exis-
tia um ditado bem comum: 
‘Branca para casar, preta 
para trabalhar e mulata para 

fuder’. Sim, isso era dito, repe-
tido e seguido como “lei”. As 
moças brancas casadas eram 
apenas para a reprodução e, 
por determinação da igreja, 
não era permitido prazer no 
ato sexual, então os maridos 
iriam procurar aquelas que 
não podiam se casar e eram 
consideradas “fáceis”. Por 
estarem à mercê da socieda-
de, muitas mulheres negras e 
mulatas -o termos que é pejo-
rativo já que sua origem vem 
da mistura entre jumento com 
cavalo, – muitas encontravam 
a sobrevivência no próprio 
corpo. 
Algumas de vocês já ouviram 
a frase “Me respeita, eu não 
sou tuas negas”? Essa frase 
se remete a um passado tão 
racista e machista quanto o 
nosso presente. Talvez mui-
tos não percebam, mas essa 
cultura discriminatória ainda 

nos pertence. Uma percepção 
sobre o que reproduzimos no 
dia-a-dia é necessária, para 
que as ofensas que estão 
enraizadas deixem de existir. 
Um estereótipo marcado pela 
dor, exclusão e por uma su-
posta superioridade por con-
ta da tom da pele. A luta do 
feminismo não deve excluir a 
causa das irmãs negras. Por 
serem mulheres, estão atrás 
em muitos direitos; por se-
rem negras, estão cem vezes 
atrasadas. Não há como dizer 
o que realmente acontece na 
cabeça de uma mulher que 
tem que ouvir sobre sue ca-
belo, seu nariz e como seu re-
bolado é de vadia e seu corpo 
vulgar. Se você não sabe, não 
silencie, não diga como as 
mulheres negras devem lutar. 
Não silencie seu grito.

“Branca para casar, 
preta para trabalhar 

e mulata para 
fuder!”

Por Jeniffer Noronha
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Por Larissa Vitoriano

Tita é louca por Pedro. E é recíproco!

Ao ler esse romance, é pos-
sível saborear as delícias 
feitas por Tita, em sua mag-
nífica cozinha. No início de 
cada capítulo, há uma recei-
ta completando esse roman-
ce aromático, de acordo com 
cada fase emocional da per-
sonagem. Para quem gosta 
de uma história degustativa e 
forte, é a pedida ideal de uma 
noite sem-fortes-emoções-so-

zinha-no-sofá-de-casa.
A vida tem dessas coisas 
mesmo. Um dia você gosta 
de alguém, mas o outro não 
gosta, ou vice-versa. Mas com 
Tita e Pedro não, no primeiro 
olhar infantil e inocente algo 
mudou. Mas por conta de 
uma tradição familiar, onde a 
filha mais nova deveria cuidar 
de sua mãe até a morte, Pe-
dro se viu encurralado, e sem 

suportar ficar longe, resolveu 
casar-se com a irmã da ama-
da, Rosaura. Talvez por falta 
de coragem de roubar Tita, 
ou seja, sem esse mimimi de 
príncipe perfeito corajoso. Os 
homens também têm medos. 
Muitos, por sinal, e ali você 
percebe a complexidade do 
que uma escolha faz com a 
vida inteira dos dois.
Eles vão morar na mesma 

casa. Entre olhares, desejos 
e libido proibida, os dois são 
obrigados a se desejarem o 
tempo todo, sem poder ma-
nifestar esse amor. Tita é re-
primida pela sua mãe Helena, 
que a machuca verbalmente 
o tempo todo.  Ela é daque-
las mexicanas bravas e frias,o 
oposto do calor quente que 
a sua filha mais nova exala, 
dentro de sua cozinha, no 

meio das panelas, do forno a 
lenha e dos alimentos típicos 
da região.
Mil coisas acontecem. Pedro 
vai embora, Tita encontra um 
outro homem, o médico John 
Brown, que lhe traz tudo o que 
o seu amado nunca lhe ofe-
receu: segurança e tranquili-
dade, ou seja, sem sal, sem 
açúcar. Para quem possui um 
paladar assíduo para sabores 

marcantes, o meio-termo nun-
ca é bom o suficiente. Ela faz 
a sua escolha.
Para uns, a vida é assim o 
tempo todo, feito comida de 
hospital. Tita não: passou do 
doce, para o amargo, para o 
ácido e por fim, pelo fogo, ou 
pelo triste. Mas aí quem deci-
de mesmo é o coração do lei-
tor e a dosagem de ingredien-
tes dele com o romance.

Foto: internet
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As minas da arte
Por Thaís Borges

Sim! Elas desenham, rabiscam, escrevem e resenham a vida expondo seus sentimentos na in-
ternet, no papel e no museu

Desde a época dos primeiros indivíduos 
nessa Terra, a representação e comuni-
cação por meio de símbolos faz-se pre-

sente. No período pré-histórico, por exemplo, 
essas simbologias apresentavam diversas 
figuras do que parecia ser o cotidiano, como 
imagens de animais e corpos humanos em 
posição de combate ou caça. O tempo passou 
e essas representações perduraram por dife-
rentes momentos na história da humanidade 
e de grande contribuição para seu desenvol-
vimento.
Assim como a Pré-história e a Idade Antiga 
participaram da formação do ser humano, te-
mos exemplo de artistas que também fizeram 
parte dessas contribuições, principalmente 
no século XX, em que representantes de mo-
vimentos artístico-culturais usavam sua arte 
como ferramenta de resistência. No movimen-
to Cubista, por exemplo, Pablo Picasso, artista 
plástico, retratou a Guerra Civil Espanhola em 
seu quadro Guernica (1937), ou até mesmo 
Tarsila do Amaral, pintora pertencente ao Mo-
dernismo brasileiro, que retratava o povo bra-
sileiro em quadros como Operários (1933) e 
Abaporu (1928). 
E, já que falamos de uma mulher, não pode-
mos esquecer Frida Kahlo - poderia deixar o 
tema da matéria de lado só para falar da sua 
biografia, mas deixa para próxima (rs). Frida é 
uma mulher latina, nasceu na Cidade do Mé-
xico, e mesmo com diversas turbulências em 
sua vida escreveu e pintou obras maravilho-
sas. Diferente de outros artistas que se classi-
ficam em algum movimento artístico, ela mes-
ma dizia que não pertencia a nenhum deles, 
que não era surrealista e nem pintava sonhos, 
mas sim sua realidade.
A maneira de representar os símbolos e a co-
municação evoluiu com as novas tecnologias 
e, hoje, está acessível a muitas pessoas que 

possuem criatividade, um lápis aquarela ou 
um bom software de design.

É assim que Lorena Kaz, 31, ou Lokáz (sua 
assinatura nos quadrinhos e nome da página 
no Facebook) faz sua arte. Ilustradora profis-
sional faz especialmente livros didáticos, já 
trabalhou com design de jóias, artesanato, foi 
assistente de artista plástico e, recentemen-

te, teve sua exposição Morrer de amor e conti-
nuar vivendo na Casa das Rosas, em São Pau-
lo. “Há cerca de uns 10 anos faço quadrinhos 
como hobbie. Sempre publiquei no meu blog 
e em zines, [Zine ou Fanzine é abreviação do 
termo em inglês Fanatic magazine. São publi-
cações independes  feito por “ fãs “ de alguma 
subcultura, seja música, poesia, informativo, 
etc] mas nunca lancei um livro”, comenta Kaz. 
“Nunca escrevi muito, sempre fui voltada para 
a imagem mas, recentemente, comecei a me 
interessar por escrever material de auto aju-
da para mulheres que sofrem de dependência 
emocional.”
É bem comum ilustradoras, desenhistas e ou-
tras artistas utilizarem seus conhecimentos 
técnicos para abordar temas relacionados 

Foto: Thaís Borges
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às suas experiências de vida. Assim como 
fez Kahlo e outras artistas, Lorena conta que 
sempre desenhou o seu próprio cotidiano e 
histórias que aconteciam com ela, pratica-
mente todas falando sobre amor.
“Ao falar desse tema, naturalmente, sem 
precisar levantar nenhuma bandeira ou nem 
sequer pensar na figura da mulher na socie-
dade, me vi retratando-a. Recentemente, com 
o término de um relacionamento importante 
que me fez mudar muito, comecei a sentir 
vontade de fazer histórias que passagem uma 
mensagem positiva ou irônica em relação a 
dependência emocional.”
 Outras mulheres usam a arte para abordar te-
mas presentes em suas experiências de vida. 

Esse é o caso de Graziele Eugênio Ladeira, 28, 
ou Grazi, como é conhecida em sua página Fe-
minismo Poético no Facebook, com mais de 
56.000 curtidas. Grazi não desenha, apenas 
escreve e conta, “Desde a adolescência deci-
di dedicar minhas escritas ao feminismo. Tive 
um zine punk feminista bem nova, chamado 
Tribo de Las Brujas, escrito a mão, com cola-
gens e tal. Depois fiz o Ventre Livre, um poezi-
ne chamado La Putana e outro zine chamado 
Liberta e Livre, que me rendeu uma tatuagem 
linda.” 
Muitas dessas páginas nas redes sociais, 
blogs e sites têm o objetivo de se tornar um 
espaço de representação, onde as meninas 
podem, de fato, se sentirem acolhidas e com-
partilhar seus sentimentos. Com o tempo, Gra-
zi foi adquirindo acúmulos de vivência e teve 
certeza de que sua escrita seria destinada às 
mulheres, pois “compartilhar cada vivência 
por mais dolorosa que seja e encontrar em ou-
tras pessoas um abrigo é maravilho. E acres-
centa: “Saber que expor o que sinto funciona 
como uma corrente do bem e que atinge meni-
nas do sul ao norte, é inexplicável”.

Outra página no Facebook que relata os sen-
timentos das minas é o Amargandoce, da per-
nambucana Júlia Nogueira, 16, que mostra 
através de ilustrações meigas uma arte ca-
paz de cativar qualquer menina. E, como ela 
mesmo, diz: “A arte é uma forma de transmitir 
ideias, então através dos meus desenhos ten-
to mostrar que nenhuma de nós está sozinha 
e que não precisamos sofrer calada.”

Foto: Thaís Borges

Foto:  Arquivo pessoal
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Ao que parece, ditar regra 
sobre a vida alheia tornou-se 
mais fácil após o boom das 
redes sociais. Frequentemen-
te veem-se moços e moças 
dando pitaco sobre o espaço, 
o tempo e o corpo dos ou-
tros. É a tia perguntando do 
namoradinho, a amiga que 
acha você uma santinha por 
não namorar, ou uma puti-
nha se você namora demais. 
É a mãe/sogra/avó que acha 
ruim você não saber ligar um 
ferro, ou seus alunos impres-
sionados por você nunca ter 
feito arroz na vida.
É muita perda de tempo e de 
energia lidar com essas ad-
versidades da vida. São, de 
fato, enfrentamentos diários 
esses papos de “Você preci-
sa saber. Como vai casar as-
sim?” - Espere. Você já parou 
para pensar na possibilidade 
de eu não querer casar? Ou 
na possibilidade do meu ca-
samento ser completamente 
fora do padrão conhecido? 
- Não venho por meio desta 
dizer que o padrão conhecido 
é terrível e deveria ser aniqui-
lado. Mas cada um tem uma 
vida justamente para fazer 
aquilo que bem entender e 
ser muito feliz com suas pró-
prias decisões.
O longa metragem Azul a cor 
mais quente (no original, La 
vie d’Adèle), dirigido por Ab-
dellatif Kechiche, mostra um 

pouco desse duelo: viver a 
própria vida ou ter a vida to-
mada conta pelos outros. 
No filme, lançado em 2013, 
Adele (Adèle Exarchopoulos) 
é uma jovem estudante pas-
sando pela incrível fase do 
ensino médio. Ela tem seu 
grupo de amigos descolados 
que fumam e bebem. Tem di-
ficuldades com filosofia e ado-
ra ler qualquer livro que seus 
professores não tenham feito 
análise. Na sua casa, a rotina 
é a mesma: pai, mãe e macar-
ronada no jantar.
Nessa onda de “vou viver a 
vida e já era o que vocês pen-
sam”, Adele procura algo.
que  complete a imensidão de 
uma adolescente. E encontra. 
Encontra cabelos azuis hip-
notizantes, capaz de fazê-la 
querer mais, e sempre mais. 
A menina  que tem dificulda-
des em filosofia apaixona-se 
por Ema (Léa Seydoux), uma 
menina mais velha, estudan-
te de Belas Artes que, além 
de ajudá-la na disciplina, faz 
seu corpo e sua mente viver 
intensamente os sentimentos 
mais verdadeiros e livres.
Sim, o filme tem cenas de 
sexo explícito entre duas mu-
lheres. Mas está longe de ser 
cenas de filme pornô, onde o 
objetivo é fazer o cara uivar 
de prazer na frente do PC. Ou 
para você matar sua curiosi-
dade de como é a transa en-

tre meninas. A relação sexual 
delas é tão intensa quanto a 
minha e sua, moça heterosse-
xual.
O objetivo não é contar toda 
a história do filme. Mas, só 
para saber: Adele perdeu a 
chance. O tempo, a casa e 
suas manias. Perdeu tudo 
isso por tanto amar, entregar-
se e desejar. Aquele desejo de 
autoconhecimento, de desco-
brir, entender quem era ela e 
o mundo que vivia. A filosofia 
que nunca compreendeu lhe 
serviu como plano de fundo 
para os conflitos do Ser tanto 
explorados desde a Idade An-
tiga.
Então, veja, para que achar 
que os desejos e os sentimen-
tos dos outros são piores do 
que o seu ou que não deve-
riam acontecer por que não 
são corretos? - Corretos para 
quem? - Se não é para você, 
dica: Não faça. E deixe quem 
goste curtir a vida. No final 
das contas, os sentimentos 
dela são os mesmos que to-
dos nós sentimos. Angústias, 
indecisões e muito, muito 
amor. E, da mesma maneira 
que ninguém tem a ver com 
o seu relacionamento, óbvio 
que ninguém tem a ver com 
os relacionamentos héteros 
ou homossexuais de alguém.  
E tenho dito!

Azul: se a cor é quente ou fria, isso 
não é da sua conta!

Por Thaís Borges
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#NoMake
As minas sem maquiagem porquê sim! 

Fotos: Larissa Vitoriano
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