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Após séculos de muita luta, as mulheres vêm con-
seguindo fi rmar a importância de seu papel na so-

ciedade e, mais especifi camente, no mercado de tra-
balho. Todos sabem como foi difícil conquistar o direito 
ao voto, a participar de competições esportivas e até 
mesmo o de frequentar escolas e faculdades. 

Apesar dessas e de outras conquistas, há aqueles que 
vêem a mulher como um objeto. A “coisifi cação” do 
gênero feminino pode ser percebida principalmente por 
meio de atitudes sutis ou ostensivas que ofendem, ri-
dicularizam, inferiorizam e que reforçam a mentalida-
de de superioridade e posse do homem sobre corpo e 
mente da mulher.

Achar que um “fi u-fi u” é elogio e que toda mulher tem 
que gostar de ser assediada é um pensamento um tan-
to comum em uma sociedade machista como a nossa. 
Isso está retratado já na primeira página desta edição 
da série “MPT em Quadrinhos” quando Otávio “elogia” 
duas estagiárias da obra em que trabalha.

Do outro lado da cidade Helena, estagiária em uma 
emissora de rádio, também é vítima desse abuso no 
ambiente de trabalho. Apoiada por Cleide, que fora ví-
tima do mesmo crime, e que se calou durante muitos 
anos para preservar o emprego, elas buscam uma so-
lução para o problema.

O fi nal surpreendente desta história nos dá uma boa 
oportunidade de fazer uma refl exão sobre a condição 
feminina na atual sociedade e no mercado de trabalho.

Boa leitura.



3

Produção Link Editoração • Produção Gráfi ca Eduardy Rocío Cabral • Ilustrações Jean Diaz • Roteiro Estevão Ribeiro • Revisão Ariani Caetano 



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Projeto MPT em Quadrinhos
Procurador-Geral do Trabalho
Dr. Luís Antônio Camargo de Melo

Coordenação
Dr. Estanislau Tallon Bozi (MPT/ES)
Dra. Carolina De Prá Camporez Buarque (MPT/ES)

Idealização
Wendell Luís Táboas
(Secretaria de Apoio às Coordenadorias - MPT/ES)
Mauro Lúcio Nascimento
(Assessoria de comunicação - MPT/ES)

Agradecimentos: 
Assessoria Jurídica do MPT/ES: 
Bárbara Denarde Nogueira Pontini, 
Lucas de Sousa Ximenes e 
Maristela Simões Mascarenhas Domingues 

Esta obra poderá ser reproduzida ou utilizada
mediante comunicação ao Ministério Público 
do Trabalho e citação da fonte.

quadrinhos@mpt.mp.br

Próxima
edição



www.quadrinhos.mpt.mp.br

Realização


