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Nesta edição tive o prazer de
contar com as designers: 

Alice Prina, Marina Barbato,
Ana Veranneman e Carol Perillo 
que gentilmente me responderam

essa entrevista por email,
compartilhando um pouco 
da realidade por trás 
de ser mãe e tocar um 
estúdio de estampas.
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E cada família por trás...

WORK EXPERIENCE

ESTÚDIO ENSOLARADO
Alice Prina, mãe do Augusto, 9, 

do Bento, 7 e do Jorge, 4. 

CONHEÇA MAIS CADA ESTÚDIO

ESTÚDIO MARINA BARBATO
Marina Barbato, mãe da Luiza, 4 

e da Lara, 2. 

STUDIO MARACAJU
Ana Veranneman, mãe do Leo,2 

e Carol Perillo mãe da Catharina, 4. 

https://www.instagram.com/estudioensolarado/
https://www.instagram.com/estudioensolarado/
https://www.instagram.com/mabarbato/
https://www.instagram.com/studiomaracaju/
https://www.instagram.com/mabarbato/
https://www.instagram.com/studiomaracaju/


"Meu trabalho com a

estamparia surgiu com a

maternidade."
ALICE PRINA

O QUE MUDOU NO SEU TRABALHO DEPOIS DA MATERNIDADE?



O que mudou no seu trabalho após a maternidade? 
 Alice:

Meu trabalho em estamparia
surgiu com a maternidade! 
 
Meu filhinho mais velho
tinha 4 meses quando uma
marca de moda infantil me
contactou perguntando se eu
fazia estampas. Foi ali que
tudo começou. 
 
Tive dificuldades para fazer
essa primeira estampa, pois
eu não sabia nem fazer
rapport e nem separar cores.
Hoje faria muito mais
rápido!

 
 
 

Marina:
O tempo que eu tenho para me
dedicar ao meu trabalho. 
 
O processo é o mesmo mas o
tempo diminuiu muito e eu
sofro por isso.
 
Ana:
Os horários rsrs.
 
Tive que aprender a ter mais
flexibilidade, me organizar
melhor, pois agora o tempo
não é só o "meu tempo"e
tenho que me dar espaço para
os imprevistos.
 
 

 

Carol:
Basicamente a maternidade me
nutriu de toda coragem do
mundo para eu ser quem eu
precisava ser para e buscar
força para vencer
profissionalmente! 
Quando eu engravidei , foi
quando fiz meu primeiro
trabalho com estamparia e na
cara e na coragem disse para
a dona da marca que estava
grávida, que havia acabado
de fazer uma pós-graduação
em moda e como e meu tcc
havia sido feito em
estamparia e que ela
precisava de mim para
transformar a marca dela!  

 

continua:
A força e a coragem que
minha filha me deu foi tão
grande que transpus muitas
barreiras para conseguir
ganhar, para sustentá-la com
minha arte! 
E essa força era, e é até
hoje tão grande, que eu faço
tudo o possível e o
impossível para conseguir
nos sustentar e se me
destacar profissionalmente.

 
 
 
 
 
 



Você sentiu que seu olhar ou estilo mudaram? 
 Alice:

A maternidade influenciou a
relação que eu tenho com o
que crio. 
 
Eu passei a não desperdiçar
nenhum segundo, busquei me
dedicar mais a aprimorar
minha técnica e aprendo
todos os dias a me adaptar
as novas circunstâncias
extraindo o máximo que posso
de cada oportunidade.
 
Os primeiros anos da
maternidade são intensos e
às vezes parece que estamos
sempre no mesmo dia. Quando
comecei a criar as primeiras
estampas, eu não tinha uma 

intenção comercial, eu
apenas me sentia feliz
sabendo que terminei o dia
criando algo novo, o que é
muito motivador. 
 
Hoje, quando tenho dúvidas
sobre qual coloração usar,
frequentemente pergunto a
opinião dos meus filhos, que
curiosamente, tende a ser
unânime. E sigo o que eles
escolhem. Uma amiga designer
achou uma ótima ideia, pois
assim as crianças ja começam
a treinar o olhar. Eu mesma
não havia pensado nisso! E
ela está certa, pois hoje em
dia eles opinam até sobre o
layout! hahahaha
 

Marina:
Não, meu olhar não mudou e
nem meu estilo nas estampas.
O que mudou foi o estilo de
trabalhar, porque o tempo
que tenho para realizá-las
mudou, então é aquilo: é
fazer na hora que dá.
 
Ana:
Aprendi a me permitir
experimentar mais, sem me
preocupar tanto com o
resultado. Conviver com uma
criança te ensina a olhar
tudo, por mais simples que
seja, com mais foco e
curiosidade! Te convida a
redescobrir o que você antes
considerava como banal.

 

Carol:
Completamente. Primeiramente
eu amadureci horrores! 
A maternidamente me fez ser
objetiva , não tenho muito
tempo para estudar e dedicar
a quase nada , então tenho
que acertar praticamente de
primeira. 
É tenso, mas o lado bom
disto tudo é que nos
amadurece e nos faz criar
solucções lindas com o que
temos , a sermos mais
exigentes com o resultado e
mais pontuais.

 
 
 
 



71%

NO SEU ÚLTIMO PROCESSO SELETIVO, VOCÊ FOI
PERGUNTADA SE É MÃE OU QUER SER?

RESPONDERAM QUE SIM

Fonte: Vagas.com



Alice:
Sabe aquele mito de:
"só terei filhos quando
tiver firme em minha
carreira" 
 
Pois é, meu percurso é o
contrário disso. Minha
carreira de quase 10 anos na
estamparia tem a idade de
meu filho mais velho ! 

 
 
 
 
 
 

Marina:
Não sei se foi conselho, mas
é uma ideia: a imagem de que
quando você vira mãe você dá
conta de tudo, você se
esforça mais por causa do
seu filho, e isso não é
verdade.
 
A verdade é que quando você
prioriza algo, outra coisa
sempre fica de lado.
 

 
 
 
 
 

Ana:
"Coloca seu filho para
assistir o ipad e
trabalha!". 
 
Meu filho, quer saber o que
estou fazendo, quer a minha
atenção! 
Ipad aqui, nao cola. rsrs

 
 
 
 
 
 
 
 

Carol:
Muuuuuitas vezes eu ouvi e
ouço ate hoje que com o meu
trabalho nao vou dar
condição de uma boa escola
para minha filha , que não
vou conseguir ter tempo para
dedicar a ela , que ela vai
ficar vendo a mãe ser
artista e nao vai querer ter
uma profissão "direito"... 
 
Entre outras péssimas. 

 
 
 
 
 

Qual o pior conselho que já ouviu sobre o tema:
MATERNIDADE E VIDA PROFISSIONAL?



"Inspira, respira, e sim:

`pira` de vez em quando

porque faz bem."
MARINA BARBATO

O QUE DIZER PRA A MÃE QUE ESTÁ NO OLHO DO FURACÃO?



O que você diria para uma mãe que esta no olho
DO FURACÃO TENTANDO SE ENCONTRAR ENTRE OS PAPÉIS DE MÃE E PROFISSIONAL?

Alice:
Sister, respire. 
Você não é a única. 
A mãe perfeita do instagram,
se existe, é rara. 
 
Sim, já dei chilique, me
tranco no banheiro para
chorar, mas passa. Os filhos
são fofinhos e eu sei que
tudo que você quer é que se
orgulhem da mamãe e às vezes
a culpa de não sermos
perfeitas como gostaríamos,
nos frustra. Seja o melhor
que puder hoje. 
Dica: observe quais tarefas
exigem mais de você em 
 

 

termos criativos e
intelectuais e quais são
mais mecânicas, dessa forma
você pode tentar se
organizar para fazer as
coisas repetitivas quando a
cabeça atingir o modo zumbi.
Tenha menos coisas e congele
potinhos com feijão,
lentilha, grão de bico...
 
Marina:
Inspira, respira, e sim:
"PIRA" de vez em quando
porque faz bem.
 

 
 
 

Ana:
Diria para se cobrar menos,
e rever as prioridades. Se
você ama seu trabalho,
encontre um jeito de
conciliar as coisas, mesmo
se forem doses menores de
trabalho. Se você ama o que
faz é muito importante
continuar fazendo, mas
talvez entender que até seu
filho ficar um
pouquinho mais independente
você vai ter que ser
flexível. Outra coisa,
quando você vira mãe, você
ganha super poderes, e
encontra uma garra para
fazer qualquer coisa, mesmo
dormindo menos!!!

Carol:
A caminhada não é facil,
pelo contrário, é muuuuuito
cansativa mesmo. Aceite essa
realidade e diante dessa
realidade difícil faça o
impossível acontecer ! 
Olhe para dentro de você
mesma, veja o quanto é
forte, pois se vc gerou uma
criança e a "pariu" e deu
conta de duas vidas , você
da conta de vencer e
tranformar o mundo! 
Mas não tente viver a
realidade do outro , mas sim
se aceite com amor e vença
os seus próprios obstácu-
los.

 



"COLOCA SEU FILHO PARA
ASSISTIR O IPAD E
TRABALHA!"
Ana Veranneman, ao responder sobre os
piores conselhos já ouvidos sobre ser 
mãe e profissional. 
 
 
 
 
 
Ao lado foto do Leo, filho da Ana, em um
momento artístico fofíssimo.<3



Qual sua motivação para criar depois de tantos anos?
Alice:
Isso nunca acaba. Basta
observar o mundo ao redor.
Acompanho o trabalho de
outros profissionais, mas
confesso que prefiro nem ver
muito, senão ficamos
impregnados com essas mesmas
imagens na cabeça. Até no
chão da rua você encontra
inspiração, então saia desse
foco exclusivo de moda. A
inspiração vem em marés, mas
não fique esperando ela vir.
Enquanto a ideia não chega,
faça as coisas mecânicas!
Recorte desenhos, teste
novas colorações, treine seu
traço, se permitindo errar,
afinal ninguém tá vendo!  
 

Isso não é perder tempo, ao
contrário, produzir vai te
ajudar a se inspirar.
 
Marina:
Eu amo o que eu faço e o
fato de ver meus desenhos
pelo mundo me enchem de
orgulho.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana:
Estamparia e eu foi amor à
primeira vista, daqueles que
dura para o resto da vida.
Inexplicável, e tudo
relacionado me inspira!
Pintar, desenhar,
exposições, conhecer o
trabalho de outros artistas,
isso me traz uma felicidade
inexplicável! 
Eu quero que o meu trabalho
traga um sorriso para as
pessoas , mas tambem quero
criar estampas para ajudar a
empoderar marcas que que
tenham um propósito sócio
ambiental maior. 

 
 
 

(continua) 
Quero que de alguma forma
minha arte melhore o mundo.
Parece cliche, mas é
verdade.
 
Carol:
pensar que tenho que ser
exemplo para minha filha ,
exemplo de mudanca , de
garra, de conquista e de
vitoria!

 
 
 
 
 
 
 
 



Qual sua estratégia para se manter produtiva?
Marina:
Não é uma estratégia, é uma
necessidade. 
 
Trabalhar na hora que minhas
filhas dormem ou estão na
escola, que é o caso da
maior, pois a menor ainda
não está na escola.
 
Ana:
Na verdade, eu sei que eu
tenho pouco tempo para
trabalhar, são algumas horas
enquanto o meu filho esta na
escola, então eu mergulho de
cabeça cada vez. 
Criar, pintar, desenhar, me
faz bem, me faz sentir
produtiva. 
 

(continua)
Não ha cansaço que vença a
vontade de fazer projetos
lindos de design de
superfície! 
Em termos de organização, o
que me ajuda é escrever todo
Domingo a noite em post-its
tudo que eu tenho que fazer,
tudo que quero fazer. 
É como um calendário 
semanal, para que eu possa
vizualizar e quantificar
meus objetivos e tarefas da
semana.

 
 
 
 
 

Alice:
Faça metas realistas. 
Melhor pouco que zero. 
 
A minha meta é pelo menos 2
estampas por semana. 
Claro que geralmente faço
mais,só que essa meta me dá
a sensação de estar no
lucro.

 
 
 
 
 
 
 

Carol:
Sempre procuro pensar que é
uma fase , que isso tudo vai
passar e que preciso
transfomar o dia de hoje de
verdade se quero que o
amanhã seja diferente. 
 
Surto muitas vezes, adoeço o
ano todo, muitas vezes
choro, mas tenho aprendido
que pequenos momentos do dia
me reanimam de verdade se
olhar com o olhar da
simplicidade . 
Afinal as coisas mais belas
da vida estão nas mais
simples e muitas vezes nos
passam desapercebidas.

 
 



O que te inspira quando bate aquele desânimo?
Alice:
Confesso que adoro
acompanhar a #rollerdance
pois amo meus patins e a
sensação de bem estar de ver
algo completamente diferente
do trabalho me limpa a
mente. :)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marina:
Adoro o trabalho da
@nathalie_lete que é artista
bem autoral e também faz
estampas.
E agora to amando um de uma
revista de jardinagem
@gardens_illustrated e uma
artista que faz flores de
papéis
@amaranthuspaperflora.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana:
@shaydacampbell ela tem uma
forma linda de organizar as
agendas dela. 
Adoro a revista
@flow_magazine 
e as contas @thejungalow
e @lifebylufe
@desiree.feldmann porque amo
decoração de interiores. 
 
E @dang_go tudo que esse
artista faz é lindo

 
 
 
 
 
 
 

Carol:
@lusimão ou @eusouabe ( é a
mesma pessoa, ela é mãe de
três filhos e tem uma
trabalho de artes e estampa
lindo!!! Uniu todas as suas
dificuldades de forma
positiva.
@queiroga.fabiana  é uma
artista humana e posta
muitos insights , frases
animadoras , imagens lindas
e fala muito sobre design de
verdade!

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/rollerdance/
https://www.instagram.com/nathalie_lete/
https://www.instagram.com/gardens_illustrated/
https://www.instagram.com/amaranthuspaperflora/
https://www.instagram.com/shaydacampbell/
https://www.instagram.com/flow_magazine/
https://www.instagram.com/flow_magazine/
https://www.instagram.com/thejungalow/
https://www.instagram.com/lifebylufe/
http://desiree.feldmannhttps/www.instagram.com/desiree.feldmann/
http://desiree.feldmann/
https://www.instagram.com/dang_go/
https://www.instagram.com/queiroga.fabiana/


Brasil ganhou mais de 1 milhão de
famílias de mães solo

ENTRE 2005 E 2015, O NÚMERO DE FAMÍLIAS COMPOSTAS POR MÃES SOLO SUBIU DE
10,5 MILHÕES PARA 11,6 MILHÕES, SEGUNDO DADOS DO IBGE DIVULGADOS EM 2017.

fonte: HuffPost Brasil

https://www.huffpostbrasil.com/2018/09/18/7-numeros-da-realidade-das-mulheres-que-criam-filhos-sozinhas-no-brasil_a_23531388/


Você sente ter uma rede de apoio fora do círculo familiar? 
Alice:
Infelizmente, por morarmos em outro país, as vovós não podem ajudar... 
Somos eu e meu marido que realmente divide TUDO.
Se você tiver apoio, aceite. 
Quando meu primeiro filhinho nasceu eu não aceitei muita ajuda, parecia uma leoa brava, agarrada no filhote. Não faça isso.
 
Aceite apoio, as pessoas queridas que oferecem fazem de coração. Deixe elas cuidarem um pouco de você e você ficará melhor para
cuidar de si e da família. Sobre a mudança de país,teve vários desafios, fato. Contudo, minha primeira mudança de país não foi
para a França, foi muito antes, pro país da maternidade! Foi a maior transformação da minha vida. Muitas amizades se
enfraqueceram sim e no início foi difícil. A maioria dos meus amigos não tem filhos, então foi difícil para mim e para eles
essa transição. Sophia e meninas, vou compartilhar mais verdades, falo para vocês, como mulher: Eu tive depressão pós parto
após o primeiro bebê. Nunca foi diagnosticado, nunca foi tratado e nem eu sabia. Eu ficava agarrada no filhotinho, exausta,
chorava muito e me sentia uma mãe incompetente, por sempre estar cansada. Isso durou 3 anos, com altos e baixos (e ainda assim
comecei com as estampas). 
Nenhum amigo notou e das poucas vezes que eu falava que tava cansada, que era difícil, a galera olhava com a cara de :" você
teve filho porque quis". Nem com minha mãe dava para falar, ela é um amor, mas também me tratava como se fosse drama. 
O fato de estar exausta não quer dizer que eu não queria o bebezinho, o maior amor que senti na vida. 
Infelizmente, acredito que esse excesso de vida perfeita do instagram pode fazer muitas jovens mães se sentirem péssimas,
achando que só elas se sentem tristes, que são fracas, quando só são humanas.

 
 



VOCÊ SENTE TER UMA REDE DE APOIO?

"Minha rede de apoio se
resume ao meu pai que tem

sido um super-vovô."
CAROL PERILLO



Marina:
Minha rede de apoio é a
minha família mesmo e uma
pessoa que trabalha em casa
e cuida das minhas filhas
quando eu tenho alguma
reunião fora, etc. A maioria
das minhas amigas moram no
exterior e as que moram por
aqui também têm filhos e
fica difícil pedir alguma
coisa extra.
 

 
 
 
 
 
 

Ana:
Eu moro em Londres, longe da
minha família, então ter uma
rede de suporte aqui é
essencial! 
Tenho 3 amigas mamães, que
moram no meu bairro, e que
foram e são muito
importantes. Conheci durante
aulas de dança para mamães e
bebês. Elas me ajudaram com
todas as dúvidas e
dificuldades e stresses que
eu tive com o meu pequeno.
Se não fosse por elas, acho
que tudo teria sido bem mais
difícil. 
Mãe de primeira viagem longe
da familia já viu né?

 

Carol:
Minha rede de apoio se
resume ao meu pai que tem
sido um super vovô e me
ajuda muito quando ele pode,
as outras pessoas são bem
pontuais e muitas vezes
desmarcam sem se preocupar
se eu tinha algo marcado ou
não.. enfim... essa é minha
realidade. 
Hoje rede de apoio além do
meu pai  é somente a escola
e minha diarista no turno
dela ... e vamos caminhando.

 
 
 
 

Você sente ter uma rede de apoio fora do círculo familiar? 



"...mas quando você vira

mãe, juro que você ganha

super poderes!"
ANA VERANNEMAN

CONTE DO MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DO TEMPO:



A maioria das mães, dizem que têm mais garra pra 
fazer as coisas e que sentem fazer mais do que antes. 
 VERDADE OU RESPOSTA BONITA? NOS CONTE DO MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DO TEMPO

Alice:
É verdade, realmente o tempo
é usado com consciência,
inclusive o precioso tempo
da alienação mental. 
Mas é uma vida no turbo,
sabe? Você faz mais que
antes, se cansa mais que
antes, avança mais que
antes, sente 20 emoções
diferentes por dia e ama
mais que antes.

 
 
 
 
 

Marina:
Resposta bonita! 
Não existe isso, a mulher
guerreira que faz essa dupla
jornada,
trabalho/maternidade está
sempre deixando ou um ou
outro de lado, e em todas as
vezes está morta de cansaço
e culpada por fazer essas
escolhas e deixar alguma
coisa de lado, ou os filhos
ou o trabalho.
 

 
 
 
 

Ana:
Por incrivel que pareça, eu
olho pra minha vida antes de
virar mãe e penso: "como é
que eu achava que eu não 
tinha tempo? "Eu tinha tanto
tempo!".
Depois de ter virado mãe, eu
simplesmente,tenho muito
mais força de vontade,
determinação. Eu consigo
dormir menos e fazer mais.
Não sei como explicar, mas
quando você vira mãe, juro
que você ganha super
poderes, porque criar um
filho e dar conta de tudo
requer muita garra mesmo!

 

Carol:
Verdade, eu disse isso no
começo , mas resumindo, você
aprende a dormir menos e
aceitar isso , a trabalhar
em outros horários e a fazer
qualquer coisa para que
aquilo que deseja de certo!
 
É uma força de outro mundo
que surge , mas isso não
quer dizer que é não
exaustivo e enloquecedor,
mas que é desse jeito e tudo
bem, tenho que aceitar e
seguir se quero mudar minha
vida!

 



ALICE:
Isa Minatel

É uma pedagoga, ela tem
um canal no Youtube e
faz live todo dia de
manhã comentando fatos

e emoções bem
recorrentes. 

Ela é bem legal.
 

[CANAL NO YOUTUBE]
 

ANA:
Gary Chapman

"As 5 liguagems do amor
das criancas" 

 
"Disciplina sem drama"

 
 
 

CAROL:
Laura Gutman

"O que esperar quando
voce esta esperando"

 
 "A maternidade e o

encontro com a propria
sombra"

 
"O poder do discurso

materno"
 

"Mulheres visíveis ,
mães invisíveis"

MARINA.

"Se cerquem de pessoas
que possam confiar(..)"

 
 
 
 
 

Continua na próxima
página...

Recomendações para as
MÃES DE PRIMEIRA VIAGEM

https://www.instagram.com/isa.minatel/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCCFR-ksizx6jeFhPe9qHPdw
https://www.youtube.com/user/drgarychapman
https://www.youtube.com/user/LauraGutman


Alguma recomendação de leitura ou fonte interessante 
para as mães de primeira viagem? 
AUTORES, BLOGS, REVISTAS?

Marina:
Não conheço nenhum pra indicar mas o que eu indico é que se cerquem de pessoas que possam confiar, deleguem algumas
coisas, e saibam que nada será como antes. 
Não acreditem em conto de fadas, tenham empatia por outras mães pois cada uma está matando um leão por dia. 
As que não estão, os filhos certamente estão "delegados para alguém da família como uma avó, ou uma babá ou escola no dia
todo" e terão que pagar por essa conta mais tarde. 
Criança precisa de atenção e mais especificamente dos pais. Entendo que existem mães que precisam mesmo trabalhar "fora"
e deixar as crianças com alguém e algum lugar o dia todo mas sempre sinto que essas crianças na verdade queriam estar em
casa com suas mães. Evidentemente, essas crianças se adaptam e crescem, se tornando adultos normais, mas SEI que sou uma
minoria privilegiada, nunca quis isso para os meus filhos, e enquanto eu puder e conseguir, eu vou estar por perto a
maior parte do dia. 
Um ano após eu casar eu dispensei uma oferta promissora de trabalho por optar ter a rotina que eu tenho hoje em dia com
as minhas filhas. Acordar, cuidar delas, levar pra escola e ir buscar, dar banho e botar pra dormir. Pode ser que um dia
eu volte ao mercado e perca todo esse processo de rotina durante a maior parte do dia, mas HOJE eu priorizo ter isso.
É importante para mim e sei que para elas também.

 
 



ALICE:

 
Eu gosto de ilustração de
livro infantil! Acho muito
mais inspirador, muito mais.

E tem uma marca de
brinquedos, a Djeco, que tem
as embalagens e brinquedos

mais lindos ever ! 

DJECO.COM
 

Referências e tesourinhos pra olhar do universo infantil? 

https://www.instagram.com/djeco_toys/
https://www.instagram.com/djeco_toys/
https://www.instagram.com/djeco_toys/


 
 
 

Todas as da colaboração da
artista Michelle Morin para a
marca HM, são tão lindas que
eu gostaria de tê-las feito.

 
A Fábula, a marca infantil da
Farm e a linha infantil da
Zara é uma coisa de linda!

Referências e tesourinhos pra olhar do universo infantil? 

MARINA:

MICHELLE MORIN
 

https://redcapcards.com/posts/artist-spotlight-michelle-morin/
https://www.instagram.com/michelle_morin/
https://www.instagram.com/afabula/
https://www.instagram.com/zarakids/
https://www.instagram.com/michelle_morin/


Referências e tesourinhos pra olhar do universo infantil? 

Gostaria de ter feito as
estampas da marca
@thefoxintheattic

 
E tem que conhecer

@jojomamambebe

ANA:

THE FOX IN THE ATTIC

 

https://www.instagram.com/thefoxintheattic/
https://www.instagram.com/thefoxintheattic/
https://www.instagram.com/thefoxintheattic/
https://www.instagram.com/jojomamanbebe/
https://www.instagram.com/thefoxintheattic/


Referências e tesourinhos pra olhar do universo infantil? 

Admiro e tem que conhecer 
A Fábula , Abê studio 

 e Amo Mooui.

CAROL:

AMO MOOUI

 

https://www.instagram.com/amomooui/
https://www.instagram.com/afabula/
https://www.instagram.com/eusouabe/
https://www.instagram.com/amomooui/


O que você sugeriria para quem quer trabalhar na 
área como designer ou colorista ? 

Alice:
Não espere um cliente
aparecer. Trabalha sempre,
cada trabalho feito é
experiência adiquirida. Faça
metas simples e plante suas
batatas. O dia da colheita
virá e você estará preparada
com um lindo catálogo
/portifólio!
 
Marina:
Nunca copie o trabalho de
ninguém! O cliente quer uma
cópia? Faço algo melhor para
ele não querer o que é igual
ao que já existe!

 
 

Ana:
Acreditar em si mesma.E
cultivar seu repertório
mental, sempre que possível
ir à exposiçoes, ler livros,
conhecer novos artistas e
praticar.
 
Carol: 
Resiliência e perseverança! 
E sempre esteja ativo e de
olhos bem abertos para
perceber e observar todos os
movimentos e mudancas do
mundo , todas as coisas
estão em constância mudança
e abraçe as oportunidades
quando elas surgirem! 
Faça por onde e não fique
nunca parado!

Clique depois em cada imagem 
pra descobrir de quem é!

https://www.instagram.com/studiomaracaju/
https://www.instagram.com/estudioensolarado/
https://www.instagram.com/mabarbato/


Você gostaria de falar alguma coisa especialmente 
para as mães que estão lendo? 

Alice:
Uma vez me perguntaram o que
é ser mãe. 
Sem pensar, respondi: 
 
"É nunca mais ser singular.
Antes eu era só eu. 
De agora em diante, sou
plural." 
 
:)

 
 
 
 
 
 
 

Marina:
Não venda a imagem que é
fácil, é tranquilo e está
tudo lindo para se sentir
melhor. Não é fácil e muito
menos tranquilo. Mostre seus
defeitos, falhas e seja
empata com a dor e o cansaço
da outra. Às vezes o que
mais precisamos é desabafar
e saber que não somos a
única mãe do mundo que teve
a vida virada de cabeça pra
baixo, e que todo mundo que
tem filhos passa por isso, e
principalmente, não diminua
o cansaço de uma mãe.
Precisamos de acolhimento e
não de julgamentos.

Ana:
Só queria dizer, que eu
admiro todas as mães, hoje
mais do que nunca, pois eu
entendo a coragem, a
criatividade, a
inteligência emocional e
força necessária para criar
um filho! 
 
Voces são incríveis!
Parabéns!

 
 
 
 
 
 

Carol:
Busque sua essência genuina
em todos os momentos e gere
muitos filhos e artes
lindas, a maternidade é a
arte de transformar beleza e
criatividade!

 
 
 
 
 
 



Continue a conversa...
CURTE

COMENTA

COMPARTILHA

clique em cada foto
para ver mais e para segui-lás

Conte para elas se teve algum
insight positivo, alguma ideia ao

ler esta entrevista 
e me marque @sophialongo 

para eu ler também

 Se identificou?
Ou conhece alguem que

esta vivendo tudo isso?Envia para as
amigas e amigos também!

https://www.instagram.com/mabarbato/
https://www.instagram.com/estudioensolarado/
https://www.instagram.com/studiomaracaju/
https://www.instagram.com/anacayana/


Quer mais?
ASSINE A NEWSLETTER PARA RECEBER MAIS
CONTEÚDOS INSPIRADORES DIRETO NA SUA

CAIXA DE EMAIL:
SOPHIALONGO.COM/NEWSLETTER

Não se preocupe, porque eu demoro pra criá-los 
e não vou encher sua caixa de entrada com dezenas de emails.

http://www.sophialongo.com/newsletter


Feliz dia das mães!

"No dia que eu conheci a Luiza,
primeira filha da minha amiga e
companheira de aventuras em lojas
de materiais artísticos, a
Marina Barbato." 
 
Sophia Longo.

https://www.instagram.com/sophialongo/

