
Mães que Escrevem



Quem somos
Somos a primeira revista digital independente e
colaborativa feita por mães.  Lançada em 2017, ela é feita
por mulheres que querem mostrar sua maternidade de
forma real e fazer do mundo digital uma rede de apoio
entre outras mulheres, que também são mães. Através de
desabafos e informações tornamos mulheres
protagonistas da própria história. Quatro anos de apoio e
acolhimento.

Mas antes disso...
Em 2016 realizávamos encontros
para falar sobre maternidade,
direitos e tudo o que envolve ser
mulher na sociedade. Já
participaram psicólogas,
advogadas e assistentes sociais.
Nessas rodas de conversa, além de
acolhimento, também realizávamos
ações diretas como arrecadação de
roupas e alimentos para mães em
situação de vulnerabilidade.



O conceito

A mãe
Representa o acolhimento, segurança e
força

O coração
O arquétipo do amor aqui representando o
amor de Mãe.

O coletivo
Esses dois elementos unidos simbolizam
união, coletivo de mães e rodas de
conversa.



Então... saímos do
presencial, migramos

para o online e a equipe
cresceu!
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E hoje contamos com
vários projetos internos

como as especialistas!

Psicólogas
Com o "Saúde mental das mães importa", as psicólogas
atendem nossas leitoras a preço social e compartilham
conteúdo sobre saúde mental.

Pedagogas
As profissionais de pedagogia abordam pontos importantes
sobre educação, práticas saudáveis entre crianças e escola 
e auxiliam os responsáveis sobre práticas escolares.

Advogadas
Essas profissionais escrevem artigos e se colocam à
disposição para informar sobre pensão, divórcio,
violência doméstica e direitos.



Mas não para por aí...
Publicamos quase  

Veja nosso editorial e
principais gêneros textuais

1000 textos! 

Autocuidado.
Cotidiano.
Desabafos.
Mães em quarentena.
Carreira.
Questões de raça/etnia.
Sexualidade.
LGBTQIA+.
Política.
Finanças.
Literatura.
Relacionamento.
Empreendedorismo.
Sexo.
Sociedade.

Poesias.
Crônicas.
Artigos.
Contos.
Ensaios
Resenhas.
Cartas.
Manifestos.

e muito mais...



També́m temos a nossa
revista digital
As edições são criadas em PDF, a cada 3 meses e
distribuidas para download gratuitamente.



E continuamos por aí...

Com tantas mães e textos, o
reconhecimento veio. Confira os
principais meios de notícias que
apresentaram o nosso trabalho! Clique
na imagem para ler!

https://lunetas.com.br/maes-que-escrevem-um-site-que-acolhe-desabafos-de-maternidade/
https://www.vix.com/pt/maes-e-bebes/553372/para-diminuir-solidao-das-maes-site-e-criado-para-que-mulheres-possam-desabafar
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2021/05/07/internas_educacao,1264455/entre-linhas-e-lacos-a-escrita-afetuosa-estabelece-empatia-e-aumenta-conex.shtml
https://www.folhape.com.br/noticias/entre-linhas-e-lacos-a-escrita-afetuosa-estabelece-empatia-e-aumenta/182823/


Gostou?

Queremos fazer muito mais! Contamos
com a sua ajuda para levar conteúdo e
acolhimento para mães em qualquer lugar
do mundo. Nos apoie!

Com R$6 por mês, podemos: 

Oferecer cursos grátis, 
Workshops,
Encontros presenciais,
Publicações impressas da revista,
Apoio a mães em vulnerabilidade,
Projeto surpresa.

Então vem! 
Clique na imagem para contribuir.

https://bit.ly/picpaymqe
https://bit.ly/catarsemaesqueescrevem


Fale conosco!

Manda texto, manda ajuda, manda
sugestões, manda parceria... estamos
prontas para te ouvir! 

Siga nas redes Clique nas imagens

https://maesqueescrevem.com.br/

contato@maesqueescrevem.com.br

https://www.instagram.com/maesqueescrevem/
https://www.linkedin.com/company/14865466/
https://www.facebook.com/maesqueescrevem/
https://twitter.com/MaesQueEscrevem
https://maesqueescrevem.com.br/

