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RESUMO  

O tema apresentado propõe a roteirização de um registro documental que possui 

como foco retratar a relação da mulher negra com a sociedade através dos relatos de 

suas trajetórias, trajetórias essas que possuem familiaridade com o machismo e o 

racismo presentes em seus cotidianos e as limitações pelas quais passam decorrentes 

dele. Se existe identificação entre ela e o conteúdo midiático ao qual tem acesso. Como 

e quando perceberam ser subalternizadas e como conseguiram abrir portas para seu 

sucesso. O roteiro será construído com base em entrevistas com grupo focal de 

mulheres negras convidadas pelas autoras. O recorte desse projeto enfoca gênero e raça, 

falando com, sobre e para mulheres negras. O objetivo desse trabalho é criar o roteiro 

para documentário sobre a realização profissional e pessoal da mulher negra, embasado 

por fundamentação teórica referente a subalternidade, representatividade, gênero, classe 

e quebra com a submissão; demonstrar o domínio da técnica para a escrita e composição 

do roteiro documental e relatar a partir dele o crescimento das mulheres selecionadas 

para ilustrá-lo.  

Palavras-chave: Mulher negra, representatividade, roteiro, registro documental. 
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ABSTRACT 

The theme presented proposes the scripting of a documentary record that aims to 

portray the relation of the black woman with society through the reports of her 

trajectories, trajectories that are familiar with the sexism and racism existent in their 

daily lives and the limitations they undergo. If there is identification between them (the 

women) and the media content to which they have access. How and when they realized 

that they were subordinated and how they managed to open the doors to their success. 

The script will be constructed based on interviews with a focus group of black women 

invited by the authors. The cut of this project focuses on gender and race, talking to, 

with, and about black women. The objective of this work is to create the script for a 

documentary about the black woman’s professional and personal fulfillment, based on 

theoretical foundation referring to subalternity, representativeness, gender, class and 

submission break off; demonstrate the mastery of the technique for the writing and 

composition of the documentary script and report from it the growth of the women 

selected to illustrate it. 

Keywords: Black woman, representativeness, screenplay, documentary record. 
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INTRODUÇÃO 

 

Percebidas como mulheres em condições econômicas limitadas, as autoras do 

trabalho apresentado relatam a importância da quebra com a submissão e a 

subalternidade, advinda da exclusão de mulheres, que além de submetidas pelo seu 

gênero estão também submetidas por sua cor de pele. O projeto visa demonstrar o 

caminho percorrido por estas mulheres até o seu reconhecimento pessoal e profissional, 

sendo ilustrado por perfis selecionados que retratam a quebra com a subalternidade 

através de uma “ascensão” que é demonstrada por relatos de realização pessoal. Um 

espaço para a fala de nossas irmãs. 

O valor desse projeto para as mulheres em condições subalternizadas reflete no 

empoderamento que a criação desse tipo de conteúdo influencia em suas vivências. 

Uma vez que é um espaço de reconhecimento, de identificação, de representatividade. 

Um conteúdo de reafirmação onde podem se reconhecer, dialogar e reafirmar a sua 

identidade social e cultural. 

É muito importante a possibilidade de reflexão que a abordagem do tema 

propõe, tocando em assuntos como a exclusão por raça e gênero. Essa reflexão é 

necessária e produtiva, proposta em vários âmbitos, discursivo, acadêmico, social, 

cultural, midiático, publicitário, individual. O recorte se baseia em uma fundamentação 

teórica de renomadas autoras que escrevem sobre representatividade e subalternidade, 

embasando a pesquisa que foi elaborada para a composição do roteiro.  

A importância desse trabalho para a publicidade e para a propaganda, refere-se à 

transformação do discurso e a produção de conteúdo, demonstra a partir da composição 

de um roteiro de documentário, através seus elementos técnicos e literários a construção 

proposta pelas autoras, a criação de um local de fala e de reafirmação identitária em 

relação ao gênero e raça. 

A publicidade e propaganda já passaram por um grande processo de 

reisignificação em que a figura da mulher passou de um ser objeto para uma posição de 

representatividade. Saímos do arquétipo, por exemplo, da mulher mãe e estamos numa 

era de mulheres fortes, ou seja, esse projeto visa dar voz as mulheres que romperam os 

preconceitos de gênero e de cor e transcenderam os seus estereótipos. 

 



11 
 
 

 

 

1. Procedimentos metodológicos 

A metodologia desse trabalho parte da elaboração de um roteiro como produto 

final de um projeto experimental sobre a quebra da subalternidade da mulher em relação 

ao seu gênero e sua etnia e as reflexões desse fato no cotidiano e no midiático. Será 

escrito um roteiro documental composto por depoimentos de mulheres que se encaixam 

no perfil traçado para o projeto. Será aplicado em forma de produto audiovisual o 

conhecimento teórico das autoras sobre o assunto abordado sobre roteiro e 

documentário, onde o processo de composição deste será detalhadamente explicado e 

exemplificado, passando por detalhes essenciais como ideia, sinopse, composição do 

perfil das personagens, questões espaciais e temporais. 

É descritiva ao ponto que tem como objetivo descrever o processo de elaboração 

do roteiro, em suas categorias criativa, técnica e administrativa.  
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2. Processo criativo do roteiro 

 

2.1. O que é roteiro? 

Um roteiro é a parte escrita de qualquer projeto audiovisual. Graças a ele é 

possível organizar as sequências a serem trabalhadas, estruturar cena por cena e assim 

diminuir os custos da produção.  

No cinema industrial, essa organização da produção sempre visa uma maior 

economia dos custos de fabricação do produto “filme”, com o intuito de se 

aumentar a margem de lucro. Essa economia só é possível a partir de um 

planejamento prévio das necessidades de produção. A análise de um roteiro 

permite, entre outras coisas, dinamizar e encurtar o período de filmagem, [..]. 

(PUCCINI, 2009, p. 174). 

Pode-se visualizar textualmente a composição do audiovisual. De acordo com 

Doc Comparato (2009), “o roteiro é o princípio de um processo visual e não o final de 

um processo literário”. 

Os produtores compreendem cada vez melhor que sem material escrito não se 

pode dizer nada. O que fica bem no papel fica bem na tela. Um bom roteiro 

não é garantia de um bom filme, mas sem um bom roteiro não existe com 

certeza um bom filme. (COMPARATO, 2009, p. 26). 

Para Sérgio Puccini, (2009, p. 174), “A ligação do roteiro com a prática 

industrial está na própria origem dessa forma dramática, instrumento indispensável para 

a organização da produção do filme”. O roteiro é necessário para a criação de qualquer 

produção audiovisual pois além de permitir que os orçamentos sejam delimitados, 

permite que se visualize o filme passo a passo, pouco a pouco, cena por cena, desde 

antes do início de suas filmagens. Vai do protótipo ao roteiro final, onde ao decorrer do 

processo as ideias vão amadurecendo e tomando forma. Não se deve pensar que o 

documentário, por ser um registro documental, necessita menos de um roteiro do que 

uma produção hollywoodiana necessitaria. O roteiro é fundamental para uma 

visualização geral do projeto antes da gravação, uma forma de estimar orçamentos, criar 

perfis para os personagens e delimitar questões espaciais e temporais. Para Puccini, 

(2009, p. 177), “Documentários de arquivo, históricos ou biográficos, podem ser 

“escritos” antes do início das filmagens”. 
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Esse equívoco na concepção do processo de construção do filme 

documentário, sustentado pela falsa ideia de que o gênero exige menos 

preparação ou menos da intervenção criativa do cineasta, vem sendo 

constantemente refutado por documentaristas e teóricos verdadeiramente 

envolvidos com a prática1. Documentário é também resultado de um 

processo criativo do cineasta marcado por várias etapas de seleção, 

comandadas por escolhas subjetivas desse realizador. Essas escolhas 

orientam uma série de recortes, entre concepção da idéia e a edição final do 

filme, que marcam a apropriação do real por um discurso. (PUCCINI, 2009, 

p. 176, 177). 

De acordo com a metodologia de Comparato (2009, p. 26), “um roteiro deve 

possuir três particularidades principais: Logos, Pathos e Ethos”. Essas são as partes 

subjetivas de um roteiro. O roteiro deve possuir a ideia, o conflito, personagens, ação 

dramática, tempo dramático e unidade dramática para sua composição completa. 

 Logos, palavra advinda do grego que significa a palavra escrita ou falada. 

Associada com o princípio da racionalidade. Em um roteiro a logos equivale ao 

discurso. O discurso apresentado neste projeto é o da reafirmação de mulheres 

submetidas a condições de exclusão social e racial. São apresentadas histórias de 

ascensão, crescimento, mesmo diante da exclusão simbólica da mulher negra em várias 

instâncias. É um discurso que levanta uma reflexão sobre a necessidade de dar voz as 

minorias para que essas ganhem visibilidade e conquistem espaço – midiático e social. 

Ao mesmo tempo em que reafirma esse espaço e serve como plataforma para garantir 

esse local de fala.  

De acordo com Comparato (2009, p. 26), “Pathos é o drama, a porção dramática 

para ativar a ação. É a projeção da vida em ação, o conflito cotidiano que eclode em 

acontecimentos”. 

Aqui, o pathos é associado ao conflito central do nosso trabalho: as 

consequências de uma escassez representativa que será demonstrada através das 

personagens que serão apresentadas. Consequências essas que são refletidas no pessoal 

e no coletivo. Através das histórias de mulheres escolhidas para compor o 

documentário, contadas em formato de entrevista, esse conflito será pautado e 

desenvolvido. 

Para Comparato (2009, p. 26), “é o ethos, a ética, a moral, o significado último da 

história, as suas implicações sociais, políticas, existenciais e anímicas”. O ethos é aquilo 

que se quer dizer, a razão pela qual se escreve. Sabemos que nenhuma teoria é neutra, que 

tudo o que dizemos, compomos, produzimos, tudo aquilo que é autoral tem um caráter 
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persuasivo. A intenção da mensagem composta e transmitida nesse trabalho é questionar se 

a representatividade realmente alcança as pessoas que precisam ser representadas, que 

precisam dessa visibilidade. Se essa representatividade é realmente inclusiva, se é para 

todas, é realmente uma inclusão social, uma inclusão cultural. Questionar os reflexos da 

representatividade – ou da falta dela – na sociedade. 

O roteiro deve ser composto por etapas, etapas estas que devem seguir uma 

estrutura lógica. Como dito antes, o roteiro é composto pela ideia, que nasce com o 

tema escolhido, abordado e delimitado, posteriormente o conflito, seguido de 

personagens, ação dramática, tempo dramático e unidade dramática. Para Puccini (2009, 

p. 180), “É preciso detalhar o conteúdo do filme para que então se possa fazer um 

correto levantamento das necessidades da produção”. 

2.2. Ideia 

Comparato (2009, p. 42) defende que “a ideia é um processo mental, fruto da 

imaginação”.  A ideia nasce da necessidade de questionamento, da vontade do saber, da 

necessidade de compreensão. A ideia de relatar os feitos de mulheres em diversas 

condições que as inferiorizavam partiu da observação das autoras da rotina dessas 

mulheres a partir da convivência com elas, percebendo uma ruptura com as barreiras 

impostas a elas cotidianamente, atingindo assim seus objetivos, realizações, 

especializações. A partir daí, surgiu a ideia de visibilizar as histórias de luta dessas 

mulheres, e assim criar um espaço de reconhecimento no qual elas seriam protagonistas. 

Foi pensada a criação de um documentário. E o roteiro é o primeiro contato com a 

produção audiovisual. É a sua visualização verbalizada, escrita.  

    A ideia nasce da abordagem temática. De acordo com Comparato, (2009, p. 28), 

“as ideias são por vezes sutis e difíceis de alcançar. No entanto, obrigatoriamente se 

convertem no fundamento do roteiro”.  

   De certa forma, a motivação pelo tema abordado veio da insatisfação. A 

insatisfação com a falta de representatividade do perfil proposto, a insatisfação com a 

seleção estética que domina setores da mídia, incluindo a publicidade e a propaganda. A 

insatisfação referente a falta de modelos representativos e locais de fala destinados para 

a mulher negra. Desejou-se então criar, através de um documentário, um registro da luta 

dessas mulheres, com aspirações e qualificações diferentes, mas com histórias que 
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muito tem em comum quando a temática abordada envolve machismo e racismo. 

Elaborada a ideia, feitos alguns brainstorms, pensou-se em escrever o roteiro do 

documentário, após serem realizadas entrevistas com as mulheres participantes desse 

registro documental.   

Transformar em narrativa uma história real que nos despertou interesse e que se 

acredita que irá despertar o interesse e a identificação de nosso público alvo. Histórias e 

contextos que nos trazem sensações, nos colocam em contato com as nossas próprias 

vivências e sentimentos. As mulheres que escolhemos e convidamos a participar de 

nosso registro foram também participantes da elaboração da ideia composta, 

contribuindo com seus pontos de vista sobre o nosso projeto, para que pudéssemos “ver 

de fora” nosso produto final durante o processo de produção.  

De acordo com Comparato (2009, p. 47), “esse tipo de ideia provém da nossa 

memória ou vivência pessoal”. A ideia do documentário pode ser considerada 

selecionada, porque nasceu do que captamos no ambiente, no caso, a observação sobre a 

necessidade representativa de mulheres negras.  

 A criatividade é uma necessidade social, através dela novas ideias são propostas, 

exploradas, o novo é criado. É uma ferramenta através da qual podemos expressar 

nossos pontos de vista de forma simbólica, subjetiva e autoral. Através da qual pode-se 

transformar a realidade, seja direta ou indiretamente.  

2.3. O conflito 

O conflito é necessário para o desenvolvimento do drama, porque existindo ele 

faz com que a história saia do lugar e evolua. Sem conflito não existe ação. De acordo 

com Comparato, (2009, p. 57), “o conflito é consubstancial ao indivíduo, o espelho da 

sua vida na relação com os outros, com o mundo e com ele mesmo”. O conflito presente 

no documentário relaciona-se com a submissão. Mostra como a submissão inferioriza e 

cria obstáculos entre o que se é o onde se quer chegar. O conflito principal é mostrar as 

diferentes maneiras pelas quais as mulheres estão submetidas por conta de seu gênero e 

raça. A resolução do conflito segue ao decorrer da história, quando mostram as formas 

como venceram barreiras e conseguiram chegar onde queriam. A resolução do conflito é 

demonstrar a realização pessoal e profissional de mulheres subalternizadas. 

O conflito aqui definido e abordado é classificado como um conflito interior e 

social, contra forças humanas, no caso uma sociedade excludente. Esse é o conflito 
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principal em torno do qual gira o nosso roteiro. Para detalhar o conflito principal, é 

escrito o que se chama story line, onde é feita uma condensação da história a ser 

apresentada, sem a necessidade de detalhar nada além do conflito apresentado. Pode 

haver mais de um tipo de conflito na história, porém, apenas um deles é o principal, 

considerado conflito matriz. A story line é um resumo do conflito matriz, uma síntese 

da história, resumindo em poucas palavras. Ela deve apresentar, desenvolver e 

solucionar o conflito principal apresentado. Não precisa ser justificável. Deve ser escrita 

de 5 a 6 linhas.  

Insisto que a story line representa o que, qual dos possíveis conflitos 

humanos escolhemos para dar fundamento ao drama ou comédia que iremos 

contar ou desenvolver no roteiro. Fazer uma story line pode parecer uma 

tarefa muito difícil, mas na realidade é um processo mental muito fácil. Se à 

saída de um cinema ou de um teatro perguntássemos a um espectador o que é 

que tinha visto, ele seria capaz de nos contar em poucas palavras o conflito 

básico da história. O processo de criação da story line é esse mesmo, só que 

ao contrário: contar o resumo de uma história que ainda não existe. 

(COMPARATO, 2009, p. 60). 

 Nela esse conflito possui início, meio e final, sendo então necessária a 

apresentação da sua resolução nessa mesma story line. 

Por outras palavras, corresponde aos momentos da narrativa tradicional: 

exposição, enredo (ou enredos desenvolvidos) e desenlace. São os três 

pontos-chave da história, durante os quais: Alguma coisa acontece, alguma 

coisa deve ser feita, alguma coisa se faz. (COMPARATO, 2009, p. 59). 

O conflito é o que irá definir a ideia apresentada. O conflito principal, ou conflito 

matriz, deve concretizar uma ideia abstrata e ser sucinto em sua apresentação.  

A partir da ideia apresentada o conflito será demonstrado através de entrevistas e 

opiniões de mulheres selecionadas para participar desse recorte. Do conflito nasce a story 

line, que é a condensação do conflito básico. 

A story line é a condensação do nosso conflito básico cristalizado em 

palavras. Por exemplo: “A história conta o drama de uma mulher que mata 
seus quatro filhos e depois enlouquece”. Essa frase contém o enredo, a 

intriga, a tragédia. Diz-se que um bom roteiro, uma boa obra de teatro, pode 
se resumir numa única frase. (COMPARATO, 2009, p. 28). 

Assim, a story line do roteiro elaborado seria escrita da seguinte maneira: Mulheres 

negras convidadas para uma entrevista onde falam sobre sua relação com o machismo e 

racismo, limitações decorrentes da presença deles em seus cotidianos e a quebra das 

barreiras que as subalternizaram. Relatam sua ascensão pessoal e profissional, 
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demonstrando como venceram os obstáculos impostos em seus caminhos e incentivando 

suas semelhantes ao empoderamento e a busca pela representatividade. 

Uma story line deve ser breve, concisa e eficaz. Não deve ultrapassar cinco 

linhas e por meio dela devemos ficar com a noção daquilo que vamos contar. 

Resumindo, o conflito básico se apresenta por meio da story line e concretiza 

o que vamos desenvolver. (COMPARATO, 2009, p. 28). 

É uma story line ao ponto que deixa claro o conflito principal, com seu 

desenvolvimento e sua resolução. O conflito principal é entre as mulheres 

subalternizadas perante a sociedade.  

O que se quer dizer com essa story line é que é necessário um espaço de 

representação e reconhecimento dos feitos dessas mulheres, para relatos dessas 

experiências. O ângulo explorado é o ângulo de mulheres subalternizadas em relação à 

sua raça, gênero e classe referente à uma sociedade excludente com a diversidade e com 

as minorias. 

3.  Entrevistadas 

Toda história responde a perguntas como: o que, quem, quando e onde. As 

personagens são as pessoas que irão viver a história contada. Pessoas através das quais a 

história terá um rosto, uma ideologia. É o embasamento da história. Para Comparato 

(2009, p. 29), “em qualquer caso, as personagens sustentam o peso da ação, são o ponto 

de atenção mais imediato para os espectadores e para os críticos”. É necessário que 

personagem se desenvolva durante a história, acompanhando o desenrolar da mesma. 

Durante o desenvolvimento da sinopse se começa a desenhar as personagens e a 

localizar a história no tempo e no espaço. É na sinopse que a personagem será relatada, 

exposta, explicada. A partir da personagem é que podemos delimitar a questão espacial 

e temporal da história. É a personagem que irá nos dizer quando e onde vive essa 

história.  

O perfil delimitado para o trabalho é elaborado de acordo com a necessidade de 

material produzido sobre e para mulheres negras. O perfil engloba mulheres que 

enfrentaram obstáculos referentes à sua raça e gênero, também a sua classe social, para 

se especializarem e alcançarem seus desejos e metas. Dentro desse perfil aborda-se as 

histórias de seres humanos, com vivências reais e não construídas, que não foram 

escritas, não foram criadas. Aborda-se histórias dessas mulheres que são reais, colegas, 
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amigas, conhecidas. A expectativa de dar voz a essas mulheres através desses relatos é o 

que permeia esse roteiro documental que registra essas histórias de resiliência. 

É bom notar que personagens e seres humanos apesar de emanarem 

sentimentos são frutos de árvores que não dividem a mesma raiz. Os homens 

necessitam de esperança, enquanto os ficcionais de expectativas. São 

emoções completamente diferentes, pois carregam níveis diversos de 

ansiedade e intensidade dramática. (COMPARATO, 2009, p. 67). 

 Quando uma personagem é construída, ficcional, a sua história e seus 

sentimentos possuem uma conotação diferente da personagem humana, real. Para 

acompanhar uma personagem, uma história é criada com sentimentos compostos, 

elaborados, enquanto em vidas reais, os fatos simplesmente acontecem gerando 

consequências.  

Um homem esperançoso é feliz, um homem cheio de expectativas 

normalmente é uma criatura tensa. Já uma personagem cheia de 

esperanças é uma ingênua, enquanto outra envolta em expectativas detona 

tensões e conflitos. É um ser rico e complexo para o drama. 

(COMPARATO, 2009, p. 68). 

Os relatos de pessoas reais as transformam em personagens de uma história a 

partir do momento em que essa história começa a ser desenvolvida. O primeiro passo da 

construção de uma personagem é o desenvolvimento da story line, onde o conflito 

apresentado é o principal, a matriz. O segundo passo é a apresentação do conflito 

desenvolvido, onde a personagem se insere para viver esse conflito e dar segmento ao 

desenvolvimento dele. É muito importante um bom desenvolvimento da personagem 

para a composição de um bom roteiro. 

O nascimento da personagem que vai começar a desenvolver o conflito é 

determinado no próprio instante em que se começa a escrever a sinopse. 

Podemos dizer que a sinopse é o reino da personagem e quanto mais 

desenvolvida estiver mais possibilidade terá o roteiro. (COMPARATO, 2009, 

p. 68). 

 As entrevistadas são mulheres negras, profissionais e estudantes, com diferentes 

faixas etárias e nascidas dentro ou fora do estado de Goiás. O ponto em comum 

encontrado e ressaltado são as opressões e limitações que encontram pelo caminho. Essa 

opressão está relacionada a preconceitos de raça e gênero que ao estarem presentes na 

vivência de todas elas, tornam suas histórias semelhantes em determinados pontos. 

Pontos esses que serão apresentados. 

Pré-entrevistas marcam o primeiro contato entre documentarista, ou sua 

equipe de pesquisadores, e os possíveis participantes do documentário. São 

úteis tanto para fornecer informações, ou mesmo aprofundar informações já 
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coletadas, como para servir de teste para se avaliar os depoentes como 

possíveis personagens do filme no que tange ao comportamento de cada um 

diante da câmera (no caso de pré-entrevistas gravadas em vídeo) e a 

articulação verbal do entrevistado. Alguns problemas freqüentes relacionados 

à pré-entrevista são: possíveis situações de constrangimento, resistência, ou 

mesmo recusa, por parte do entrevistado em conceder a entrevista (o que 

depende muito do assunto a ser abordado), e, em um outro extremo, 

expectativa do entrevistado quanto a possível participação no documentário 

(estar dentro do filme). (PUCCINI, 2009, p. 181, 182). 

 3.1. Construção do perfil das entrevistadas 

A relação entre a personagem e a história contada deve ser impecável, de acordo 

com Comparato (2009, p. 76), “o importante é que o produto final resulte harmonioso 

com uma interação personagem-história indestrutível, como se de uma grande verdade 

se tratasse”. A grande verdade que o documentário pretende ressaltar é a 

representatividade, reconhecimento e empoderamento. 

A personagem demonstra quem é através dos recursos que possui dentro da 

narrativa. Suas formas de expressão são o seu ponto de vista, e como verbaliza esse 

ponto de vista, são características principais para que o público consiga conhecê-la. 

Na construção da personagem o nome tem grande importância, aqui nossas 

personagens são pessoas reais, com nomes reais. Por questões éticas, aqui serão 

referidas pelas iniciais de seus nomes. São pessoas reais tomadas como personagens 

para a construção de uma história, são únicas com vivências em comum, porém com 

uma unicidade de detalhes.  

Uma personagem é um ser único e tem as suas impressões digitais como 

qualquer outro ser humano. Um passado, uma infância, uma adolescência, 

sofrimentos e alegrias. Enfim tudo que pareça humano. Mas acima de tudo 

tem uma história que é unicamente sua e de mais ninguém. (COMPARATO, 

2009, p. 80). 

 

É essa unicidade que se pretende demonstrar. A unicidade de cada uma das 

pessoas apresentadas, suas histórias de vida, suas metas, suas dúvidas, seus sentimentos 

em relação a vários contextos, o ponto de vista único ainda que dividam a mesmas 

opiniões e visões. Pretende-se mostrar quem são por suas características psicológicas, 

sua ideologia, seus objetivos, preocupações, pontos de vista. A composição das 

personagens teve início na percepção do contexto social e histórico de exclusão das 

mulheres negras. 

É essencial ao roteirista conhecer a personagem e estabelecer os personagens 

principais de sua história. É importante a definição da personagem principal porque essa 
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definição abre possibilidades para a criação mais densa dos traços de personalidade, ou 

quais traços de personalidade o relato irá retratar. Aqui, todas as personagens 

representadas são principais, todas elas consideradas protagonistas. Não existe 

personagem secundária no documentário elaborado. De acordo com o diagrama 

estabelecido por Syd Field (2001, p. 24), o personagem é dividido em dois âmbitos, 

interior e exterior.  

Seu interior é referente ao momento do nascimento da personagem ao presente 

momento de sua história, são acontecimentos que formam a personagem para que dessa 

formação derive o que será demonstrado sobre a personagem no recorte escolhido para 

a composição do roteiro. No caso as personagens principais são as mulheres reais com 

quem conversamos. Para construir uma personagem deve-se começar de dentro para 

fora. O relato das entrevistadas irá conter sua biografia. Será permeado por 

acontecimentos que marcaram e compuseram a sua trajetória, que as transformaram no 

que são hoje. Deseja-se demonstrar a profundidade das personagens. 

Primeiro, estabeleça o personagem principal. Depois separe os componentes 

da vida dele/ dela em duas categorias básicas: interior e exterior. A vida 

interior de seu personagem acontece a partir do nascimento até o momento 

em que o filme começa. É um processo que forma o personagem. A vida 

exterior do seu personagem acontece desde o momento em que o filme 

começa até a conclusão da história. É um processo que revela o personagem. 

(FIELD, 2001, p. 24). 

De acordo com Field, (2001, p. 25), “ao formular seu personagem desde o 

nascimento, você o vê tomar corpo e forma”. Daí a necessidade da riqueza de detalhes 

para a narrativa.  

Conte primeiro a história da personagem. Desde o seu nascimento. As 

dificuldades que enfrentou por sua condição desde a sua infância. Depois, revele os 

objetivos de sua personagem através de suas ações. O que fizeram para sair da situação 

a que foram condicionadas? Como conseguiram o papel de destaque nas profissões que 

escolheram seguir? O que tiveram que enfrentar que as limitou em relação a continuar 

seguindo o seu sonho? Como venceram tais limitações e alcançaram os seus objetivos? 

O que as motivou a continuar nos momentos em que queria desistir? Todas essas 

respostas estão presentes no roteiro, conduzidas através de perguntas que delimitaram e 

direcionaram o conteúdo produzido. 

O passo seguinte é inseri-las no roteiro. Mulheres que atingiram os objetivos que 

as tornaram realizadas pessoalmente. Histórias onde elas são as protagonistas. Estão 
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felizes pelas mudanças que conseguiram em suas vidas, são felizes com seus estilos de 

vida e desejam reconhecimento por suas realizações. Necessitam de representatividade, 

de reafirmação da quebra com a exclusão e como resultado, reafirmam essa quebra com 

seu protagonismo em uma produção audiovisual onde desejam aceitação, 

reconhecimento e realização. 

Agora que as personagens principais já foram definidas e apresentadas, seu 

interior e seu exterior bem divididos e explicados, o conflito e sua resolução também 

expostos, para dar profundidade ao personagem é necessário classifica-lo em três 

instâncias: 

Como fazer de seus personagens gente real, multidimensional? Primeiro, 

classifique a vida do personagem sob três componentes básicos — 

profissional, pessoal e privado. (FIELD, 2001, p. 26). 

Definem-se então os traços de personalidade da personagem, como ele lida com 

as situações em seu cotidiano. No âmbito pessoal são estudadas as relações, as ações, as 

reações. No privado atem-se a tudo aquilo que o personagem faz quando está a vontade, 

sozinho, seus hábitos, seu jeito, as suas manias. Esse tópico não irá ser trabalhado 

dentro do projeto apresentado. Deve-se também, definir a necessidade da personagem 

para que seja possível, a partir daí, criar impedimentos a essa necessidade para que 

assim o conflito seja mantido. 

A necessidade das personagens e das produtoras é criar um ambiente audiovisual 

onde as suas semelhantes tenham espaço para expressar seus feitos. É chamar a atenção 

para a necessidade de representatividade real da diversidade e das classes menos 

favorecidas. O que se opõe a essa necessidade é o contexto histórico de preconceito e 

exclusão que permeia a sociedade. O que se opõe a essa necessidade são as barreiras 

criadas por conta dessa exclusão, uma dessas barreiras são, como a limitação financeira, 

os padrões estéticos midiáticos, discursos de ódio contra as minorias, etc. 

Como "colocar vida" nos seus personagens? Como construir personagens? É 

uma pergunta que poetas, filósofos, escritores, artistas, cientistas e a Igreja 

têm ponderado desde o início da história registrada. Não há resposta 

definitiva — é parte e parcela do mistério e da mágica do processo criativo. 

A palavra-chave é "processo". Há um jeito de fazê-lo. Primeiro, crie o 

contexto do personagem. Preencha-o então de conteúdo. Contexto e 

conteúdo. São princípios abstratos que lhe oferecem uma ferramenta valiosa 

no processo criativo. (FIELD, 2001, p. 29). 

3.2. Ponto de vista 
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Neste caso o contexto seria a submissão enquanto que o conteúdo seria a 

realização pessoal. A necessidade da personagem é a ruptura de barreiras sociais e 

ideológicas, a necessidade da personagem é o que influencia o seu ponto de vista. 

O que nos separa? O que nos separa de todos os outros é o nosso PONTO DE 

VISTA — como vemos o mundo. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. 

PERSONAGEM É UM PONTO DE VISTA—é a maneira de olharmos o 

mundo. É um contexto. Seu personagem pode ser pai ou mãe e, portanto, 

representar o ponto de vista "dos pais". Ele ou ela pode ser estudante e ver o 

mundo do ponto de vista "estudantil". Seu personagem pode ser um ativista 

político, como Vanessa Readgrave em Julia. Esse é o ponto de vista dela e ela 

dá a vida por isso. Uma dona de casa tem um ponto de vista específico. Um 

criminoso, um terrorista, um tira, um médico, advogado, homem rico, homem 

pobre, uma mulher, liberada ou não — todos apresentam pontos de vista 

individuais e específicos. (FIELD, 2001, p. 30). 

Definido o ponto de vista, é necessário encontrar a forma de sustentar esse ponto 

de vista. O ponto de vista é sustentado através da reafirmação da identidade das 

mulheres entrevistadas, em relação ao seu gênero e etnia. O conteúdo do documentário 

já representa o ponto de vista. 

Drama é conflito, lembre-se — quanto mais claramente você puder definir a 

necessidade de seu personagem, mais fácil se torna criar obstáculos a essa 

necessidade, conseqüentemente criando conflito. Isso lhe dá base para criar 

um enredo tenso e dramático. (FIELD, 2001, p. 31). 

 

 Como essa reafirmação será feita? Através da exposição da personalidade da 

personagem. Os traços irão surgir, seja em um gesto durante a fala, em um sotaque, no 

relato de uma situação cotidiana daquela vivência, tudo detalhado no roteiro, criando no 

público o conhecimento sobre a personagem apresentada e assim, identificação com ela. 

De acordo com Field, (2001, p. 31), “se você estabelece o comportamento de seu 

personagem dentro de uma situação dramática, pode proporcionar ao leitor ou ao 

público uma percepção de suas próprias vidas”. 

Tudo resulta de conhecer o seu personagem. O que o personagem quer 

alcançar durante o transcurso do roteiro? O que o move adiante para alcançar 

essa meta? Ou não alcançá-la? Qual a sua necessidade, ou propósito, na 

história? Por que ele ou ela está lá? O que quer obter? O que devemos nós, 

leitores ou público, sentir sobre sua gente. E sua tarefa como escritor — criar 

gente verdadeira em situações reais. (FIELD, 2001, p. 32). 

Os traços de personalidade, os pontos de vista, os questionamentos, a trajetória e 

os relatos, tudo isso faz parte da revelação da personagem, como o roteirista a mostra ao 

público. Através dessa revelação vem a identificação, pois enquanto a personagem vai 

sendo revelada ela mostra pontos em comum com os receptores da mensagem. No 
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roteiro apresentado essa identificação é almejada pela apresentação de mulheres reais 

que foram entrevistadas. Como foi o processo de percepção e de assimilação da falta de 

representatividade da mulher, principalmente da mulher negra? Como as personagens se 

perceberam em condições subalternas? Em que períodos de suas vidas? O que isso 

mudou nelas? O que despertou nelas? Essas e outras perguntas serão respondidas de 

acordo com o ponto de vista das personagens, de acordo com a sua ideologia. 

A função do roteirista é revelar aspectos do personagem ao leitor e público. 

Temos de descobrir algo sobre o seu personagem. Na progressão do seu 

roteiro, o personagem geralmente descobre algo sobre sua complicação na 

história ao mesmo tempo que o público. Dessa forma, personagem e público 

partilham da descoberta dos pontos de virada que sustentam a ação 

dramática. IDENTIFICAÇÃO também é um aspecto do personagem. O fator 

de reconhecimento de "eu conheço alguém assim" é o maior cumprimento 

que um roteirista pode receber. (FIELD, 2001, p. 33). 

4. Sinopse 

A sinopse é a forma mais básica de um roteiro, é o texto preparado para ser 

transcrito em uma produção audiovisual. Quanto mais específica a sinopse, mais ela se 

adequa à sua transformação em roteiro.  

O objetivo do protagonista fica claro? Quais são as ações principais do 

protagonista? O que pretendemos explicar com essa história? Vale a pena? 

O problema levantado será suscetível de gerar conflito? (COMPARATO, 

2009, p. 69). 

O objetivo de nossas protagonistas é relatar suas respectivas histórias de quebra 

com a submissão além de demonstrar o reconhecimento que possuem sobre a falta de 

representatividade de si mesmas em um contexto geral. O que é pretendido explicar na 

história contada é como o reflexo da falta de representatividade silencia e contribui para 

que a opressão continue acontecendo. O que se pretende explicar com essa história é a 

ruptura com um contexto histórico, étnico, social, cultural e econômico de submissão e 

exclusão e a consequente quebra das barreiras relacionadas a ela. Mostra uma trajetória 

verdadeira, passível de inspiração. O problema levantado é suscetível de gerar conflito 

entre o indivíduo estigmatizado e a sociedade. 

Ao escrever a sinopse temos uma visão ampla, completa das personagens e 

ideias. Conseguimos através da sinopse situar a nossa história, além de enquadrá-la. A 

sinopse nos possibilita perceber qual formato audiovisual irá tomar o roteiro, nos 

permite desenvolver história contada. 
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Finalmente quando escrevemos a sinopse ou argumento desenvolvemos 

novas ideias e personagens. Podemos qualificar e quantificar o nosso tecido 

dramático e descobrir o melhor meio audiovisual para o futuro roteiro. 

(COMPARATO, 2009, p. 73). 

Na sinopse, definem-se os elementos temporais, espaciais, o perfil das 

personagens e qual é a história contada. Dentro da sinopse respondemos algumas 

perguntas que irão conduzir nossa história. O que, quando, quem.  

Sobre o que o roteiro irá falar, qual conflito será exposto. O conflito já foi 

definido pela story line. O conflito principal apresentado na história, como dito 

anteriormente, é mostrar como as mulheres estão submetidas por conta de seu gênero e 

sua raça, e como essa submissão impõe barreiras que vão sendo quebradas ao ponto em 

que conseguem se realizar pessoalmente. 

Se inicia e se encerra no ano de 2018. As histórias aconteceram ao decorrer dos 

anos de vida de nossas personagens, estiveram presentes durante toda a sua vida, porém 

estão sendo relatadas para nós em 2018, logo, as histórias de anos de vivência estão 

condensadas dentro do período de tempo escolhido para seu relato. A quantidade de 

tempo que a história envolve é o período de entrevistas e relatos. É o tempo contínuo, 

sem flashbacks, flashfowards, nem elipses. 

A cidade de Goiânia é o cenário da história contada, ainda que tenha influências 

de outros lugares, como, por exemplo, a entrevistada A. T., que reside atualmente na 

Inglaterra. Em razão de sua localização atual ela participou virtualmente via chamada de 

vídeo. A nossa história se passa na cidade de Goiânia, onde as entrevistadas nasceram 

e/ou viveram grande parte de suas vidas.  

A personagem se expõe por meio de seu sentir e pensar, através de sua fala. A 

comunicação que caracteriza a personalidade da personagem não se limita ao verbal. 

Gestos, por exemplo, também transmitem detalhes sobre a sua personalidade. 

Assim podemos repetir que as personagens são seres sinceros, porque tudo 

aquilo que pensam expõem por meio da fala e tudo quanto sentem expressam 

por meio das ações. Até a falta de reação perante um acontecimento 

demonstra o sentir da personagem. É importante compreender que quando 

digo falam fica implícito que se comunicam não só verbalmente, mas 

também por meio de olhares, expressão corporal, gestos etc. 

(COMPARATO, 2009, p. 76). 

O contexto histórico e social do lugar onde a história será trabalhada é muito 

importante, porque é esse contexto que situa as personagens e determina como as ações 
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delas serão lidas. Situa a interpretação do receptor da mensagem. Um exemplo, é 

quando as entrevistadas que já residiram fora do Brasil comparam a relação com o 

racismo dentro e fora do país. As personagens apresentadas irão relatar fatos de acordo 

com a perspectiva delas sobre os mesmos. Adotando uma postura crítica em relação ao 

mundo em que vivem. 

Com isso queremos dizer que o onde não contém apenas um componente 

geográfico, com oportunos detalhes sobre o cenário, mas também implica um 

contexto social e histórico. Voltando ao exemplo de Ladrões de bicicletas, 

seria impossível compreender a personagem e sua história fora do contexto 

social miserável da Itália do pós-guerra. A sinopse deve nos colocar dentro 

desse contexto. Um drogado dos nossos dias é diferente da visão romântica 

do drogado dos princípios do século, para não dizer do século XIX, e com 

certeza será diferente da mesma personagem no ano 2050. (COMPARATO, 

2009, p. 75). 

5. Estrutura do roteiro 

No argumento será desenvolvida uma explicação detalhada da história contada, 

para, posteriormente a mesma ser segmentada e estruturada em cenas que serão 

sequenciadas no roteiro. Dentro da estruturação de um roteiro existem a macroestrutura 

e a microestrutura. A macroestrutura trata da estrutura geral, de uma maneira ampla, 

fala da duração do filme, da divisão de suas cenas, capítulos, partes, da escolha das 

mídias. Para criar a macroestrutura, é necessário saber em quantas cenas o filme será 

dividido, qual a duração de cada uma delas e qual a duração total do filme. Esses 

aspectos gerais são considerados a composição da macroestrutura. Já a microestrutura 

fala sobre a composição de cada uma das cenas.  

A macroestrutura é a estrutura geral de um roteiro, o esqueleto das cenas. É 

nela que determinamos se o filme terá 2 horas ou 8 horas, se vai ser dividido 

em 25 ou em 250 episódios, conforme seja para uma série ou para uma 

telenovela. (COMPARATO, 2009, p. 112). 
 

 A estruturação da história é pensada de maneira criativa para prender a atenção 

do receptor da mensagem. Uma forma muito interessante de captar a atenção do 

espectador é criando identificação entre ele e o personagem.  

Toda história possui um começo, meio e final. Cada uma dessas partes da 

história corresponde a uma etapa da mesma. A apresentação, desenvolvimento e 

resolução do conflito. Para delimitar essa divisão existem os chamados plots, pontos de 

intensidade dramática que ajudam a prender o foco na história. Plots são curvas 

dramáticas onde pontos de maior emoção convergem marcando as etapas da história. 

São representados por diagramas de várias categorias. 



26 
 
 

 

Se juntarmos e jogarmos esses pontos todos num diagrama em que as 

vertentes são tempo e intensidade dramática, teremos o que chamamos de 

curva dramática. Cada um desses pontos marcará um momento do roteiro, 

que de acordo com a nomenclatura americana são os famosos turning points, 

ou plot points, ou pontos de ataque, ou ainda as famosas viradas. 

(COMPARATO, 2009, p. 134). 

Sabe-se que o núcleo dramático é composto por personagens unidas pela mesma 

ação dramática, onde o plot é a parte central da ação dramática. Essas ações dramáticas 

serão delimitadas em cenas durante a composição do roteiro. Primeiro definem-se os 

pontos chave da história, depois organiza-se esses pontos chave e dentre um e outro 

preenche-se esse vazio com alguma coisa que una os dois sem que a história perca o 

sentido. Fazer ganchos, porém com certa proporção, para que o restante da história não 

pareça desinteressante quando comparada com eles. 

De acordo com Comparato, (2009, P. 122), “o plot é a parte central da ação 

dramática, na qual todas as personagens estão interligadas por problemas, conflitos, 

intrigas, temas e enredos”.  Plot pode ser definido como a defesa da história evitando 

que ela se perca. Pode existir o subplot como apoio ao plot principal, ao ponto em que o 

plot principal desenvolve o assunto dominante do documentário, o subplot será usado 

como reforço, influenciando o plot principal.  

Num plot a única lógica que interessa é como se organizam e entrelaçam as 

ações em que umas partes se ligam a outras para se conseguir uma 

intensidade dramática do conflito inicial até o fim. Ou então: existe plot ao se 

colocar os acontecimentos de uma história posicionados organicamente em 

partes conexas segundo a necessidade dramática. (COMPARATO, 2009, p. 

126). 

 
Existe também o multiplot, recurso adotado na construção desse roteiro. O 

multiplot refere-se a vários plots que permeiam diversas histórias simultaneamente. 

Como no roteiro várias histórias são abordadas ao mesmo tempo, dentro de cada uma 

delas existe um plot específico, respectivo a história apresentada. Pode ser comparado 

ao plot do modelo das telenovelas, definido por Comparato. 

É um tipo de plot normalmente utilizado nas telenovelas. Não há um plot 

principal, mas sim diversas histórias que se desenrolam concomitantemente. 

Ou, melhor ainda, o plot principal é o que num determinado momento se 

manifesta como preferido pelo público telespectador. (COMPARATO, 2009, 

p. 127). 
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   O plot do roteiro apresentado também pode ser considerado comparativo, ao 

ponto que as histórias apresentadas são mais de uma e possuem igual importância para a 

construção do argumento e consequente roteiro.  

Plot comparativo é quando são criadas duas ou mais histórias da mesma 

importância, que sucedem seguidamente, sem união aparente entre si, ou que 

se entrelaçam por comparação ou contraste. Às vezes é utilizado um 

componente dramático como elemento de união entre as duas histórias. 

(COMPARATO, 2009, p. 127). 

 

5.1. A primeira estrutura 
 

O número de atores foi pensado de acordo com o tempo proposto do 

documentário, em 45 minutos, podendo ser apresentadas de 3 a 5 histórias, de forma 

que cada uma delas tenha um tempo satisfatório para o desenvolvimento e a resolução 

dos seus respectivos conflitos. Referente aos cenários apresentados, serão expostos 

cenários interiores, remetendo a intimidade e tranquilidade. Cenários reais, não 

compostos. Cenários relacionados com as entrevistadas. 

A estrutura piloto é, portanto, uma espécie de guia. Quando montamos uma 

estrutura, as primeiras perguntas que nos fazemos são: que macroestrutura 

vamos fazer? Onde vamos situar o clímax? Qual discurso vamos usar? Qual 

formato audiovisual vai ser utilizado para estruturar o drama? Quais são as 

embocaduras clássicas? Para contar uma história, temos cinco caminhos 

clássicos de desenvolvimento da macroestrutura. De acordo com eles, a 

macroestrutura pode se desenrolar: Com a mediação de um narrador (alguém 

presente ou em off que nos conta, por meio de imagens, a história). Com a 

ajuda de legendas (com as quais entramos em novos universos e períodos da 

história). Por meio de ação direta (obedecendo a uma ordem cronológica, 

direta e simples). Por meio de flashback (contamos o passado). De forma 

mista. (COMPARATO, 2009, p. 146). 

 

A narração será conduzida pelas entrevistadas e pela autora Ana Clara Seixas. 

As legendas irão se limitar aos títulos e subtítulos, para identificar as pessoas 

entrevistadas quanto aos seus nomes, idades, ocupação, para apresentar os detalhes 

técnicos da produção nos créditos ao final da apresentação e para introduzir o tema 

apresentado. 

É um documentário de ação direta porque obedece à ordem cronológica dos 

acontecimentos da vida real. Em 45 minutos serão relatados acontecimentos reais que 

ocorreram até o presente ano. 

A ação direta é um roteiro que obedece à ordem cronológica dos 

acontecimentos da vida real. O tempo dramático é caracterizado pela síntese 

de horas, meses ou anos em duas horas de espetáculo. Atenção para a 
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diferença entre tempo dramático e tempo real. O tempo dramático é a síntese 

do tempo real. (COMPARATO, 2009, p. 147). 

 

Nosso documentário será contado em ação direta. O formato ação direta se 

choca com a apresentação em flashback. Ambos não convivem em uma mesma 

produção. Não haverá apresentações de flashbacks no roteiro.  

 

5.2. Definição dos tipos de cenas 

As partes menores as quais a macroestrutura se refere são as cenas. A cena é a 

unidade dramática do roteiro, ela se inicia e se encerra em si mesma. Para Comparato, 

(2009, p. 149), “a cena é o que também se denomina subdivisão da obra, divisão do ato 

ou divisão da ação”. Quando o cenário muda a cena se encerra. Em um primeiro 

momento pode ser descrita sem diálogos, de uma forma mais geral, apontando apenas as 

posições de câmera, por exemplo, e quais atores irão estar presentes. Qual o assunto 

será abordado na cena, etc. Ela será em um primeiro momento composta por resumos 

para posteriormente ser preenchida com diálogos. Sequência é o conjunto de cenas que 

se passam em uma mesma localização. 

A cena é a base, a unidade dramática do roteiro. Não exige mudança de 

localização nem salto no tempo. Seu princípio ou seu fim é determinado pela 

variação de integrantes no grupo de personagens (entradas ou saídas). Também 

os movimentos da câmera permitem a mudança de cena sempre que 

acompanhem uma personagem em seu deslocamento de um cenário para outro. 

A organização em sequência dessas unidades menores é o fundamento para a 

construção da estrutura. Nesse ponto do processo da escrita do roteiro 

começamos a falar de cena como um breve resumo descrito da ação, sem 

diálogos. Esses apontamentos, organizados de modo determinado, oferecem o 

primeiro esquema dramático da nossa estrutura. (COMPARATO, 2009, p. 

148). 

 

As cenas podem ser divididas em cenas essenciais e cenas de transição ou 

integração, onde a primeira categoria refere-se as cenas que possuem o conteúdo 

principal, considerado fundamental para que a história flua. Dentro da categoria das 

cenas essenciais existem cinco tipos de cena. São elas: cenas de exposição, preparação, 

complicação, clímax e resolução. A outra categoria de cenas é chamada cenas de 

transição e/ou integração e dentro dessa categoria são consideradas dez cenas. São as 

cenas que prestam apoio à história, são utilizadas para ligar uma parte da história a 

outra, fazendo isso sem que a história perca o seu sentido. O roteiro terá cenas de 

exposição e cenas de clímax, nas cenas de clímax é onde o plot será desenvolvido. 
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Evidentemente são o ponto mais alto do drama. Os americanos as chamam 

obligatory scenes (cenas obrigatórias), porque sem elas não existe o grande 

momento dramático. É quando todas as forças dramáticas estão em jogo, em 

conflito total, e existe o prenúncio de uma solução à vista. Talvez seja a única 

cena que não possa sair do lugar, da parte final da estrutura. Mas pode ser 

partida durante um filme. Num filme de mistério, o clímax não é quando o 

detetive refaz a noite do crime em detalhe e acusa o assassino. O clímax é 

quando o acusado pula em cima do detetive, rouba sua arma, explica suas 

razões e ameaça as pessoas dizendo que vai matar todos. (COMPARATO, 

2009, p. 150). 

 
Não existe uma receita estrutural, um tutorial de ordem dos tipos de cenas dentro 

de uma produção audiovisual. O objetivo é tornar a história interessante, aumentando o 

seu drama durante sua apresentação. Para Comparato, (2009, p. 151) “a estrutura é 

maleável. Existe uma infinidade de combinações, tudo depende da imaginação do 

autor”.  

As cenas de integração são para preencher o vazio que existe entre as cenas 

principais. Elas servem de apoio para a ocorrência do drama.  

A estrutura não vive só de cenas essenciais porque o drama seria um produto 

sem nuances. Seria como uma pintura que só tivesse as cores fundamentais, 

sem sombras, nem tons, nem misturas. Necessitamos dessas passagens que 

não são fundamentais ao drama, mas que de uma forma particular marcam a 

autoria, a funcionalidade e o encanto de um roteiro. (COMPARATO, 2009, 

p. 151). 

Um dos tipos de cena de integração são as cenas de localização. Cenas de 

localização com stocks shots serão utilizadas com a intenção de dinamizar o 

documentário e não focar apenas no conteúdo cru, apresentado, não apenas no rosto e 

fala das entrevistadas. As cenas de localização irão quebrar com essa perspectiva da 

câmera focando o rosto das entrevistadas enquanto falam. Cenas com locução em off 

também serão usadas. 

O roteiro, enquanto "sistema", é feito de finais, inícios, pontos de virada, 

planos e efeitos, cenas e seqüências. Juntos, unificados pelo impulso 

dramático de ação e personagem, os elementos da história são "arranjados" 

de uma forma particular e depois revelados visualmente para criar a 

totalidade conhecida como "o roteiro". Uma história contada em imagens. 

(FIELD, 2001, p. 68). 

 

A sequência é a ordenação das cenas. É extremamente necessária ao roteiro e é 

através dela que a ordem das cenas é composta. É a unidade conectada por uma única 

ideia. A sequência não se refere ao conjunto de todas as cenas componentes de um 

roteiro, mas a todas as cenas seguidas com o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma 
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ideia, com início, meio e fim. O roteiro será dividido em blocos, que irão desempenhar 

o papel das sequências. Não existe uma numeração de sequências necessárias a um 

roteiro. Para Syd Field, (2001, p. 70), “cabe notar que não há um número específico de 

sequências num roteiro; você não precisa de 12, 18 ou 20 sequências para fazer um 

roteiro. Sua história lhe dirá de quantas sequências você necessita”. 

 

Uma série de cenas conectadas por uma única ideia: um casamento, um 

funeral; uma perseguição; uma corrida; uma eleição; uma reunião; uma 

chegada ou partida; uma coroação; um assalto a banco. A sequência é uma 

ideia específica que pode ser expressa em meia dúzia de palavras ou menos. 

A ideia específica, como uma "corrida" — as 500 milhas de Indianápolis, por 

exemplo — é uma unidade, ou bloco, de ação dramática contida dentro da 

ideia; é o contexto, o espaço que contém o conteúdo, como uma xícara de 

café vazia. Uma vez estabelecido o contexto de uma sequência, nós a 

construímos com conteúdo, ou detalhes específicos necessários para criá-la. 

(FIELD, 2001, p. 68). 
  

 

 

6. O gênero documentário 

O documentário que apresentaremos – o seu roteiro – é um documentário de 

representação social. O tipo de documentário referente a representação social 

proporciona novas perspectivas, mudança na visão de mundo e ampliação através da 

interpretação do espectador. É um gênero não ficcional. 

Esses filmes também transmitem verdades, se assim quisermos. Precisamos 

avaliar suas reivindicações e afirmações, seus pontos de vista e argumentos 

relativos ao mundo como o conhecemos, e decidir se merecem que 

acreditemos neles. Os documentários de representação social proporcionam 

novas visões de um mundo comum, para que as exploremos e 

compreendamos. (NICHOLS, 2001, p. 27). 

O documentário pede interpretação. Essa interpretação acontece de acordo com a 

posição do indivíduo referente a questão social abordada, de acordo com a sua visão de 

mundo, seu ‘lado da história’, seu ‘lado da moeda’. O indivíduo que é submetido por 

determinado tipo de questão, pode ser mais sensível à exposição desta, abrindo espaço 

para que a identificação com o tema aconteça. Criar identificação é fundamental para 

que o documentário capte a atenção do público.  

Toda produção é parcial, e é criada partindo de um ponto de vista. O ponto de 

vista é o ponto de partida. Para que esse ponto de vista seja influenciado para ser 

transformado, é necessário o convencimento pelo conteúdo apresentado. O 

documentário precisa ser convincente no que aborda, porque o que aborda é apenas um 
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ponto de vista dentro de um assunto. É apenas um ângulo sobre determinado tema. 

Então, precisa convencer. Para que haja identificação tem que haver convencimento. 

A crença é encorajada nos documentários, já que eles frequentemente visam 

exercer um impacto no mundo histórico e, para isso, precisam nos persuadir 

ou convencer de que um ponto de vista ou enfoque é preferível a outros. 

(NICHOLS, 2001,, p. 27). 

De acordo com Bill Nichols, (2001, p. 27), “é isso o que alinha o documentário 

com a tradição retórica, na qual a eloquência tem um propósito estético e social. Do 

documentário, não tiramos apenas prazer, mas uma direção também”. A importância do 

discurso na construção do ponto de vista uma vez que trabalha com conteúdo histórico. 

A escolha do gênero documentário baseou-se em sua relação intensa com o 

mundo histórico, contexto no qual o tema apresentado se encontra, abordando a 

submissão por gênero, raça e classe. Dentro desse contexto, e mais precisamente, do 

tema abordado, existem várias formas de perceber a história, uma delas é através do 

ponto de vista do submisso, do subalterno, do submetido. Esse ponto de vista é 

elucidado através de mulheres entrevistadas que contam suas histórias de superação. É 

um ponto de vista que busca alcance e apoio, e claro, reconhecimento.  

Os documentários evidenciam questões que precisam de atenção. De acordo com 

Bill Nichols, (2001, p. 27), “o documentário acrescenta uma nova dimensão à memória 

popular e à história social”.  O documentário reproduz uma história já existente, 

transformando-a em representação do que já existe. Uma das principais maneiras pelas 

quais um documentário pode soar convincente e credível é através dessa representação. 

Quanto mais similar a realidade for essa representação, mais credível o documentário 

parecerá. Ele apresenta uma realidade e direciona a visão do espectador para que ele 

enxergue essa realidade de um ponto de vista específico. Chamar a atenção para o 

problema de uma maneira criativa, parcial e concisa. 

A capacidade da imagem fotográfica de reproduzir a aparência do que está 

diante da câmera nos compele a acreditar que a imagem seja a própria 

realidade reapresentada diante de nós, ao mesmo tempo em que a história, ou 

o argumento, apresenta uma maneira distinta de observar essa realidade. 

(NICHOLS, 2001, p. 28). 

Em primeiro lugar o documentário apresenta uma realidade convincente, em 

seguida apresenta uma forma de olhar para essa realidade. Em seguida irá defender o 

ângulo apresentado. Através da apresentação do ponto de vista sobre submissão 

defende-se as minorias oprimidas, subalternas e invisibilizadas.  
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O documentário é representativo não apenas na ideia, ele representa também os 

interesses e pontos de vista dos criadores dessa ideia, falando a favor do interesse de 

outros. A ideia de representação é fundamental na elaboração do documentário.  

O nosso documentário possui atores sociais, as entrevistadas. São considerados 

atores sociais uma vez que o recorte do filme é focado em suas realidades e não em 

histórias criadas e o que se pede das mesmas para a composição do roteiro são relatos 

reais, de suas experiências. 

Seu valor para o cineasta consiste não no que promete uma relação 

contratual, mas no que a própria vida dessas pessoas incorpora. Seu valor 

reside não nas formas pelas quais disfarçam ou transformam comportamento 

e personalidade habituais, mas nas formas pelas quais comportamento e 

personalidade habituais servem às necessidades do cineasta. (NICHOLS, 

2001, p. 31). 

Quando um ator social participa de um filme, ele está sendo convidado para 

representar a si mesmo, para ser ele mesmo no filme e não para assumir um papel e 

atuar. A participação do ator social o expõe de uma maneira que não expõe o ator 

contratado, ficcional, portanto o ator social deve estar ciente das consequências de sua 

exposição.  

Em seu livro, Introdução ao Documentário, Bill Nichols formula perguntas sobre 

essa participação, perguntas essas que responsabilizam parcialmente os cineastas que 

optam pela participação de atores sociais. Essa responsabilidade é parcialmente 

direcionada aos cineastas porque as respostas para as seguintes perguntas dependem de 

como irão aplicar a imagem das pessoas no seu filme. A responsabilidade pela 

representação do outro. 

O que os outros pensarão de nós? Como nos julgarão? Que aspectos de nossa 

vida podem ser revelados e que não previmos? Que pressões, sutilmente 

indicadas ou abertamente declaradas, entram em jogo para modificar nossa 

conduta e com que consequências? (NICHOLS, 2001, p. 32). 

É necessário que se converse com os atores sobre a sua participação. Que os 

mesmos autorizem o uso de sua imagem e que ao fazê-lo estejam cientes das 

consequências de sua aparição. O consentimento informado diz respeito a uma conversa 

esclarecedora com os participantes do filme, falando sobre as possíveis consequências 

de suas participações. Tornando-os conscientes e certificando-se da ciência dos mesmos 

sobre os desdobramentos do uso de sua imagem de uma determinada maneira.  
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Nossas entrevistadas estão cientes das possíveis consequências do uso de suas 

respectivas imagens, porém seus nomes não irão ser revelados, apenas as iniciais dos 

mesmos, preservando assim as suas identidades.  

De acordo com Bill Nichols, (2001) “existe uma interação tripolar entre cineasta, 

temas e/ou atores sociais e público, e essa relação acontece de diferentes formas”. A 

forma aqui adotada é a forma representativa, na qual o cineasta fala, juntamente com o 

seu tema para o seu público. As falas são em primeira pessoa, quando nossas 

entrevistadas recebem o espaço de fala para nos contarem suas vivências.  

Falar na primeira pessoa aproxima o documentário do diário, do ensaio e de 

aspectos do filme e do vídeo experimental ou de vanguarda. A ênfase pode se 

transferir da tentativa de persuadir o público de um determinado ponto de 

vista ou enfoque sobre um problema para a representação de uma opinião 

pessoal, claramente subjetiva. Da persuasão, a ênfase desloca-se para a 

expressão. O que ganha expressão é o ponto de vista pessoal e a visão 

singular do cineasta. O que faz disso um documentário é que essa 

expressividade continua ligada às representações sobre o mundo social e 

histórico dirigidas aos espectadores. (NICHOLS, 2001, p. 41). 

 

As autoras compartilham das vivências e histórias das entrevistadas, consideram 

que são semelhantes as mesmas e que por esse motivo, o documentário não é 

apresentado com um cineasta que fala de seu tema para seu público, mas sim que fala 

juntamente com seu tema para seu público.  

Eu falo deles para você talvez seja a formulação mais corriqueira da relação 

tripolar entre cineasta, tema e público, mas certamente não é a única. Pode-se 

fazer um gráfico com todas as variações de pronome cabíveis nessa sentença. 

Cada variação carregaria um conjunto diferente de implicações para as 

relações entre cineastas, temas e espectadores. NICHOLS, 2001, p. 44). 

 

A forma escolhida para trabalhar esse documentário inclui o cineasta em seu 

tema. A inclusão do cineasta no tema afasta a ideia de exclusão que o eu falo deles para 

você pode gerar. De acordo com Bill Nichols, (2001), “essa formulação denuncia uma 

ideia de separação, senão de alienação, entre quem fala e seu público”. A partir da 

inclusão do cineasta em seu tema, uma proximidade é criada. Essa proximidade pode 

até facilitar o caminho para a identificação e pertencimento.  

Eu falo – ou nós falamos – de nós para você. Essa formulação desloca o 

cineasta da posição em que estava separado daqueles a quem representa para 

uma posição de unidade com estes últimos. O cineasta e aqueles que 

representam seu tema pertencem ao mesmo grupo. No cinema antropológico, 

a mudança para essa formulação recebe o nome de “autoetnografia”. 

(NICHOLS, 2001, p. 45). 
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Ele não é uma reprodução fiel da realidade, ele é uma representação da mesma. 

A reprodução fornece os fatos como eles são, enquanto a representação incita à reflexão 

e tomada de um ponto de vista. 

Mas ele não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo 

em que vivemos. Representa uma determinada visão do mundo, uma visão 

com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do 

mundo nela representados nos sejam familiares. Julgamos uma reprodução 

por sua fidelidade ao original – sua capacidade de se parecer com o original, 

de atuar como ele e de servir aos mesmos propósitos. Julgamos uma 

representação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, pelo valor 

das ideias ou do conhecimento que oferece e pela qualidade da orientação ou 

da direção, do tom ou do ponto de vista que instila. Esperamos mais da 

representação que da reprodução. (NICHOLS, 2001, p. 47). 

O conceito de documentário é amplo e impreciso, ele possui inúmeras técnicas 

para expor seu conteúdo. Não se parecem tanto entre si para filmes enquadrados em um 

mesmo gênero. O conceito do documentário é um conceito de mudança. Bill Nichols 

(2001), acredita que “a imprecisão da definição resulta, em parte, do fato de que 

definições mudam com o tempo e, em parte, do fato de que, em nenhum momento, uma 

definição abarca todos filmes que poderíamos considerar documentários”.  

7. A voz do documentário 

O que dá aos documentários uma voz, é o fato de eles serem uma representação 

e não uma simples reprodução da realidade. A voz própria do documentário o torna 

singular. Diferencial. Torna o documentário um documentário de fato. Todo 

documentário é parcial, porque ele aborda um assunto geral de um ponto de vista 

específico. Então, obrigatoriamente, todo documentário, ainda que tenha suas 

divergências estilísticas, tem esse ponto em comum: abordagem de um tema geral de 

uma determinada perspectiva. 

O mesmo argumento pode ser elaborado de diversas maneiras criativas, pode-se 

construir dois filmes que falem sobre o mesmo argumento, mas que o exponham de 

formas distintas, de ângulos diferentes, mas que compartilhem da mesma ideia central. 

[...] A voz do documentário é a maneira especial de expressar um argumento 

ou uma perspectiva. Assim como a trama, o argumento pode ser apresentado 

de diferentes maneiras. ‘A liberdade de escolha é vital para as mulheres que 

têm de decidir se farão um aborto’. Esse é um argumento, ou ponto de vista, 

mas um documentário pode trabalhar de modo performático para transmitir o 

que sentem ou experimentam as mulheres nessa situação, como faz Speak 

Body (1987), com suas vozes femininas ouvidas fora de campo, ao mesmo 

tempo em que vemos fragmentos de corpos femininos na tela. Outra obra 



35 
 
 

 

talvez se apoie em entrevistas com mulheres de diferentes países, para 

sublinhar o impacto social criado pelo acesso ou pelos impedimentos à 

prática do aborto, como em Abortion stories: North and South )1984), com 

mulheres que, diante da câmera, falam da própria experiência em vários 

países da América do Norte e do Sul. Speak body e Abortion stories 

defendem basicamente o mesmo argumento, mas de perspectivs claramente 

diferentes e, portanto, com vozes claramente distintas. (NICHOLS, 2001, p. 

73). 

Essa voz é referente a forma como o argumento é transmitido ao público. Ou 

seja, ela se relaciona ao estilo do filme. Esse estilo, quando se trata de documentário, 

relaciona-se com a forma como o ponto de vista dos criadores se traduzem visualmente. 

Qual a perspectiva adotada sobre o mundo histórico.  

A voz do documentário fala por intermédio de todos os meios disponíveis 

para o criador. Esses meios podem ser resumidos como seleção e arranjo de 

som e imagem, isto é, a elaboração de uma lógica organizadora para o filme. 

Isso acarreta, no mínimo, estas decisões: 1) quando cortar, ou montar, o que 

sobrepor, como enquadrar ou compor um plano (primeiro plano ou plano 

geral, ângulo baixo ou alto, luz artificial ou natural, colorido ou preto e 

branco, quando fazer uma panorâmica, aproximar-se ou distanciar-se do 

elemento filmado, usar travelling ou permanecer estacionário, e assim por 

diante); 2) gravar som direto, no momento da filmagem, ou acrescentar 

posteriormente som adicional, como traduções em voz-over, diálogos 

dublados, música, efeitos sonoros ou comentários; 3) aderir a uma cronologia 

rígida ou rearrumar os acontecimentos com o objetivo de sustentar uma 

opinião; 4) usar fotografias e imagens de arquivo, ou feitas por outra pessoa, 

ou usar apenas as imagens filmadas pelo cineasta no local; e 5) em que modo 

de representação se basear para organizar o filme (expositivo, poético, 

observativo, participativo, reflexivo ou performático). (NICHOLS, 2001, p. 

76). 

De acordo com Bill Nichols, (2001), “o estilo assume uma dimensão ética. A 

voz do documentário transmite qual é o ponto de vista social do cineasta e como se 

manifesta esse ponto de vista no ato de criar o filme”.  

O reconhecimento da voz parcial que nos fala é necessário para perceber um 

filme como documentário. Quando a perspectiva é percebida entende-se a parcialidade 

do conteúdo e a forma como ele deve ser lido. 

Uma vez inferida a perspectiva, sabemos que não nos defrontamos com 

réplicas do mundo histórico isentas de valores. Mesmo que a voz do filme 

adote a aparência de testemunha acrítica, imparcial, desinteressada ou 

objetiva, ela dá uma opinião sobre o mundo. (NICHOLS, 2001, p. 79). 

O assunto apresentado é passível de debate e reflexão, e para isso, precisa incitar 

um determinado ponto de vista. Uma forma de discurso que utiliza de diversos recursos 

lógicos e emocionais para convencer é a retórica.  

[...] A tradição retórica propicia uma base para essa maneira de falar. Ela 

consegue abarcar razão e narrativa, evocação e poesia, mas faz isso com o 
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objetivo de inspirar confiança ou instilar convicção no mérito de um 

determinado ponto de vista sobre uma questão controversa. (NICHOLS, 

2001, p. 80).  

 O pensamento retórico dispõe de cinco etapas que são utilizadas no 

documentário: invenção, disposição, elocução, memória e pronunciação.  

Invenção – é a etapa que reúne indícios que embasem seu argumento. Uma 

fundamentação teórica, por exemplo, sobre o tema abordado e desenvolvido, algo 

passível de questionamento. A pesquisa é fundamentada em autoras como Ângela Davis 

e Gayatri Spivak, que falam sobre a submissão da mulher referente ao seu gênero, raça e 

classe e a quebra com a subalternidade através da voz. 

Por fim, esses filmes conscientemente se recusam a forçar a crença na 

veracidade de suas representações. Alusões de parcialidade e exagero criam a 

convicção de que o que vemos não é o que um escrutínio cuidadoso dos fatos 

revelaria; o que vemos é uma ênfase exacerbada na maneira pela qual esses 

filmes veem o mundo histórico de um determinado ponto de vista. A 

singularidade do ponto de vista capta nossa atenção; [...]. (NICHOLS, 2001, 

p. 87). 

Disposição – refere-se as partes de um discurso, a clássica seria a estrutura 

problema/solução. Tais partes podem ser distribuídas em diferentes ordens. Bill Nichols 

divide a disposição da seguinte maneira: 

Uma abertura que capte a atenção do público; um esclarecimento do que já se 

reconhece como um fato e do que continua controverso, ou uma declaração 

ou elaboração da própria questão; um argumento direto em favor de uma 

causa, de um ponto de vista específico; uma refutação que rejeite objeções já 

esperadas ou argumentos contrários e uma recapitulação do caso que agite o 

público e o predisponha a um determinado procedimento. (NICHOLS, 2001, 

p. 88). 

Independente da sequência de divisão das etapas, duas características são 

comuns ao discurso retórico clássico, são elas o revezamento dos argumentos pró e 

contra, levando a abordagem problema/solução citada anteriormente e alternância entre 

lógica e emoção, unindo ambos.  

Elocução – É o estilo, que engloba formas e modos de produção do 

documentário. Para Bill Nichols (2001), “a elocução, ou estilo, envolve todos os usos de 

figuras de linguagem e códigos gramaticais para chegar a um determinado tom”. O 

documentário é apresentado em formato de diário, mesclando os modos expositivo e 

reflexivo.  

Os filmes não têm um discurso espontâneo e sim direcionado. Referente a esse 

fato, a memória é necessária para que os espectadores interpretem o que estão vendo. A 
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forma como os espectadores irão interpretar o que recebem tem muito a ver com sua 

bagagem cultural e vivência. Para Bill Nichols, (2001), “a memória é parte das várias 

maneiras como os espectadores se servem do que já viram para interpretar o que estão 

vendo”.  

  Já no aspecto da pronunciação, ela pode se dividir em linguagem verbal e não 

verbal, e em ideias de eloquência – capacidade de se expressar de maneira clara - e 

decoro. Considera-se então a eloquência como indicador de clareza do argumento 

enquanto o decoro como indicador da eficiência das estratégias argumentativas. 

Essas partes podem seguir como guia a construção das estratégias retóricas para 

defender o filme. Iremos falar do contexto histórico que reflete a sociedade atual, 

buscando novas direções e mostrando o que já foi feito.  

As cinco partes da retórica clássica proporcionam uma orientação útil para as 

estratégias retóricas disponíveis para o documentarista contemporâneo. Como 

o orador de antigamente, o documentarista fala das questões cotidianas, 

propondo novas direções, julgando as anteriores, avaliando características de 

vidas e culturas. Essas ações caracterizam o discurso retórico não como 

“retórico” no sentido da argumentação pela argumentação, mas no sentido do 

comprometimento com questões prementes de valor e crença, para as quais 

nem fatos nem lógica oferecem orientação conclusiva, que leve a uma 

conduta adequada, a decisões sábias ou a perspectivas inspiradas. 

(NICHOLS, 2001, p. 92). 
 

 7.1. A influência do discurso 

O documentário é um triângulo comunicacional entre cineasta, tema e público, 

sabe-se de onde vem, por quem foi feito e por que foi feito e que questões pessoais 

foram levadas em consideração para a sua construção. Para afastar a ideia de 

distanciamento, no triângulo comunicacional adotado o cineasta vivencia o seu tema, 

participa dele de alguma maneira. Como dito anteriormente, a interpretação vai variar 

de acordo com a memória do espectador e irá direcionar a forma como o espectador 

recebe essa mensagem e forma um ponto de vista sobre ela. 

Públicos diferentes veem coisas diferentes; apresentar ou promover um filme 

de uma determinada maneira pode preparar os espectadores a vê-lo de uma 

forma e não de outras. Essa prática pode ajudar a filtrar interpretações que 

projetem histórias de experiência pessoal na história do filme. (NICHOLS, 

2001, p. 96). 

 

 É com base nas experiências vividas que acontece a identificação. O tema sobre 

subalternidade engloba o universo de mulheres com diferentes vivências, mas que 
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compartilham de um mesmo sentimento, com base nesse sentimento se espera que 

aconteça a identificação do público. 

 O documentário é uma transformação audiovisual dos conceitos levantados, 

estes são abstratos e ganham forma através da representação audiovisual. Através da 

representação o conceito é esclarecido e traduzido através da combinação de imagens, 

sons e diálogos pelo cineasta. O conceito de subalternidade é traduzido em relatos sobre 

uma diferenciação excludente enquanto a ruptura com essa subalternidade é traduzida 

quando as entrevistadas contam ao público o que são e quem fazem, através da 

exposição de cenas de seu cotidiano combinadas com suas vozes. 

[...]. Nosso desejo de ouvir uma história que fortaleça nossas pressuposições 

e predisposições frequentemente nos atrai para certos documentários. A 

habilidade no uso de técnicas retóricas para criar relatos verossímeis 

convincentes e comoventes depende do conhecimento que se tenha do 

público e da forma de atrair seu bom senso e suas histórias preexistentes para 

fins específicos. (NICHOLS, 2001, p. 96). 

 É interessante que um documentário aborde temas que estão em evidência, que 

geram questionamentos e divergências. Sem esses questionamentos não há estímulo 

para a reflexão e consequentemente não há interesse pelo conteúdo. 

Como o documentário é abordado de determinado ponto de vista e incita o 

público a percebê-lo de determinado ponto de vista também, é necessária uma 

linguagem persuasiva para orientar esse público para essa percepção. Para Nichols, 

(2001, p. 207), “a tarefa dos documentários de nos levar a uma predisposição ou ponto 

de vista relativo a algum aspecto do mundo gira em torno de representações 

verossímeis, convincentes e comoventes”. A representação persuasiva engloba 

linguagens verbais e não verbais. A persuasão acontece de maneira ideológica, através 

de discursos. A retórica é necessária e muito importante para persuadir o público e os 

guiar a essa conclusão. A intenção principal do documentário é persuadir. 

Em geral, portanto, podemos dizer que o documentário trata do esforço de 

nos convencer, persuadir ou predispor a uma determinada visão do mundo 

real em que vivemos. O documentário não recorre primeira ou 

exclusivamente a nossa sensibilidade estética: ele pode divertir ou agradar, 

mas faz isso em relação ao esforço retórico ou persuasivo dirigido ao mundo 

social existente. [...]. (NICHOLS, 2001, p. 102). 

 O documentário apresentado é construído com base em dois tipos de retórica: a 

retórica judicial, que avalia o contexto histórico da subalternidade e da exclusão, e a 
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retórica cerimonial, ao ponto que apresenta as entrevistadas de um ponto de vista 

positivo e inspirador.  

 O documentário permite que percebamos as coisas de uma forma experiencial, e 

não apenas como conhecimento transmitido e ensinado. Os documentários nos oferecem 

comparativos através de metáforas. As metáforas nos fornecem maneiras de perceber o 

mundo e as situações de uma maneira mais intensa, fazendo com que aceitemos ou 

rejeitemos determinada situação, funcionando como um guia para a concepção de um 

ponto de vista, do ângulo do qual deseja-se que o espectador entenda a história. 

As práticas sociais, domínios fundamentais da experiência humana, prestam-

se a metáfora. Talvez saibamos o que significa família no dicionário e, ainda 

assim, queiramos saber como é a família num sentido mais metafórico. As 

metáforas funcionam para nos oferecer maneiras de comparar a guerra, amor 

ou família com algo mais, que tenha características ou valores semelhantes. 

(NICHOLS, 2001, p. 107). 

  É como se o conceito literal não fosse suficiente para representar e descrever as 

situações, o conceito literal representa, mas é a metáfora nos ajuda na atribuição de 

valores que damos a essas situações. 

Nos documentários, portanto, falamos dos assuntos que ocupam nossa vida 

da forma mais apaixonada e perturbadora. Esses assuntos seguem os 

caminhos de nosso desejo, conforme chegamos a um acordo com o que 

significa assumir uma identidade, ter uma ligação íntima e particular com 

alguém e pertencer a uma coletividade. Identidade pessoal, intimidade sexual 

e pertença social são outra maneira de definir os assuntos do documentário. 

(NICHOLS, 2001, p. 109). 

 

 

7.2. Os modos utilizados 

A estilização de um filme acontece através de um modo. Os modos utilizados 

aqui são o participativo e o reflexivo, ao ponto em que as autoras também se consideram 

parte do tema e criam uma noção de “nós falamos de nós para você” e incitam a partir 

do conteúdo exposto a reflexão sobre o mesmo. O documentário é contado linearmente, 

de maneira argumentativa que visa influenciar o ponto de vista do espectador. 

Considerado participativo o documentário envolve as autoras com seu tema e com suas 

entrevistadas, fazendo com que o cineasta preste o papel de ator social.  

“Nós falamos de nós para eles” adquiriu uma inflexão nova, que se propagou 

para diversos cantos esquecidos da vida social, da experiência das mulheres à 

dos afro-americanos, dos asiático-americanos, dos americanos nativos, dos 

latinos, dos gays e das lésbicas. Associada ao argumento de uma “política de 

identidade” que honrava o orgulho e a integridade de grupos marginalizados 

ou excluídos, a voz do documentário deu uma forma memorável a culturas e 
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histórias ignoradas ou reprimidas por valores e crenças dominantes na 

sociedade. (NICHOLS, 2001, p. 193). 

Referente aos modos utilizados para produzir o documentário, categorizamos o 

projeto em dois modos: o modo participativo e o modo reflexivo, uma vez que mesmo 

abordando uma questão social ele é considerado um documentário de relato pessoal. 

Para Nichols, (2001, p. 205), “o retrato pessoal se harmonizaria com os modos 

observativo ou participativo e com debates contemporâneos sobre a política de 

identidade”. Um modo não é exclusividade. Dois ou mais modos de documentário 

podem conviver na mesma produção, são utilizados para direcionar o filme, estruturá-lo. 

O documentário utiliza o recurso da voz off, e os acontecimentos se desdobram de 

maneira linear, sem fragmentações temporais significativas, com bom desenvolvimento 

da retórica. De acordo com o pensamento de Nichols, (2001, p. 206), “os documentários 

que são um retrato pessoal do cineasta consideram as questões sociais de uma 

perspectiva individual”. 

O primeiro modo no qual o documentário apresentado pode ser categorizado é o 

modo participativo, quando as autoras vão a campo juntamente com suas entrevistadas, 

por exemplo. Aqui, essa vivência já era algo comum às autoras e às entrevistadas, 

servindo de ponto de partida para que essa participação ideológica das autoras 

ocorresse. Para Nichols, (2001, p. 206), “esses filmes colocam o foco no indivíduo e 

não na questão social. Na melhor das hipóteses, revelam uma por intermédio do outro”. 

No documentário participativo os acontecimentos e os fatos são registrados de 

maneira ativa, “de dentro” daquilo que acontece.  

[...]. Supomos que o que aprendemos vai depender da natureza e da qualidade 

do encontro entre cineasta e tema, e não de generalizações sustentadas por 

imagens que iluminam uma dada perspectiva. Podemos ver e ouvir o cineasta 

agir e reagir imediatamente, na mesma arena histórica em que estão aqueles 

que representam o tema do filme. Surgem as possibilidades de servir de 

mentor, crítico, interrogador, colaborador ou provocador. (NICHOLS, 2001, 

p. 155).  
 

 Os fatos registrados através de entrevistas dão um direcionamento ao tema, 

denotam um caminho a ser percorrido para a abordagem de um assunto específico 

dentro de um determinado tema, uma delimitação. As entrevistas permitem que várias 

histórias se unam em uma única. Ainda que tome vários nomes e várias formas, a 

entrevista está sempre presente quando se quer conhecer os fatos da vida de um outro 

alguém. 
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As entrevistas são uma forma distinta de encontro social. Elas diferem da 

conversa corriqueira e do processo mais coercitivo de interrogação, à custa 

do quadro institucional em que ocorram e dos protocolos ou diretrizes 

específicos que as estruturem. As entrevistas ocorrem num campo de trabalho 

antropológico ou sociológico; tomam o nome de ‘anamnese’ na medicin e no 

serviço social; na psicanálise, tomam a forma de sessão terapêutica; em 

direito, a entrevista torna-se o processo prévio de ‘colher meios de prova’ e, 

durante julgamentos, o testemunho; na televisão, forma a espinha dorsal dos 

programas de entrevista; no jornalismo, assume tanto a forma de entrevista 

como de coletiva para imprensa; e na educação, aparece como diálogo 

socrático. [...] (NICHOLS, 2001, p. 160). 

 

 O documentário apresentado une dois modos, além do participativo, quando o 

cineasta conversa com o seu tema e com os seus entrevistados, temos também o modo 

reflexivo, agora o cineasta vai expor ao público o problema apresentado e propor a 

reflexão. De acordo com Nichols, (2001, p. 163), “esses filmes tentam aumentar nossa 

consciência dos problemas da representação do outro, assim como tentam nos 

convencer da autenticidade ou da veracidade da própria representação”. O documentário 

reflexivo é um reajuste do conteúdo e não um acréscimo dele.  

Alcançar uma forma mais elevada de consciência envolve uma mudança nos 

graus de percepção. O documentário reflexivo tenta reajustar as suposições e 

expectativas de seu público e não acrescentar conhecimento novo a 

categorias existentes. [...] (NICHOLS, 2001, p. 166). 

Ele transforma o conteúdo abordado, até então familiar, em estranho, e através 

desse estranhamento provoca o questionamento, a conscientização e a compreensão. 

Aponta para as suposições dentro de determinado assunto. Despertam a nossa percepção 

sobre a normalidade de conceitos estabelecidos e da organização social, incitando 

questionamentos. 

[...]. Como estratégia formal, transformar o familiar em estranho lembra-nos 

de que maneira o documentário funciona como um gênero cinematográfico 

cujas afirmações a respeito do mundo talvez recebamos de maneira muito 

descuidada; como estratégia política, ele nos lembra de como a sociedade 

funciona de acordo com convenções e códigos que talvez achemos naturais 

com muita facilidade. (NICHOLS, 2001, p. 167). 

Deseja-se o resgate identitário dando visibilidade as histórias contadas, 

atribuindo importância aos relatos contados, atribuindo valores.  

Dão visibilidade social a experiências antes tratadas como exclusiva ou 

principalmente pessoais; atestam uma comunhão de experiência e as formas 

de luta necessárias para superar o estereótipo, a discriminação e a 

intolerância. A voz política desses documentários encarna as perspectivas e 

visões de comunidades que compartilham uma história de exclusão e um 

objetivo de transformação social. (NICHOLS, 2001, p. 201). 
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Referente a ilustração do documentário, os registros imagéticos pensados para 

ilustrar o documentário incluem materiais de arquivo que podem ser coletados durante 

todo o processo de produção, tomando forma durante a construção do roteiro. 

  

7.3. A abordagem do documentário 

 

O nosso documentário mescla duas ênfases. Como dito anteriormente, ele 

aborda tanto as questões sociais de um ponto de vista social enquanto também aborda o 

retrato pessoal de um ponto de vista individual e intercala os dois tipos de abordagem. 

O que o caracteriza como um documentário de questão social é a sua fundamentação na 

retórica, quando da participação da autora do trabalho em seu vídeo, a abordagem de 

questões coletivas para chegar ao seu reflexo e possíveis consequências nas questões 

individuais, e questão social pautada é apresentada de forma explícita.  

Ao mesmo tempo, nosso documentário também possui características que o 

enquadram em um documentário de relato pessoal, uma vez que possui atores sociais 

que falam por si mesmos, sem falas ensaiadas ou elaboradas, trabalha com a estilização, 

para que o conteúdo não seja o único atrativo para o público, mas ainda assim prioriza o 

propósito social. Dá ênfase na subjetividade, experiência, empirismo. Mescla momentos 

privados com questões coletivas, demonstra a profundidade psicológica das 

personagens, no caso as entrevistadas, representadas como singulares, fugindo da 

superficialidade. O cineasta encontra-se nas mesmas condições de suas entrevistadas, no 

mesmo contexto sócio histórico, aproximando-se do seu objeto de estudo, e por último, 

as questões que deixa em aberto, uma vez que não apresentar solução concreta é um 

incentivo à reflexão, interpretação e compreensão. 

 

8. Pesquisa 

Em Pode o Subalterno Falar? As definições de Subalterno é aquele que 

pertence “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de 

exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante”(p.12) tendo como ponto de 

conflito, temos a história de uma viúva duplamente impossibilitada de se re-presentar, 

primeiro pelo seu gênero, segundo por sua condição de viúva, com isso Spivak sustenta 

que as condições de subalternidade são mais intensamente imposta as mulheres, tendo 

que “mulher como subalterna, não pode falar e quando tenta fazê-lo não encontra os 

meios para se fazer ouvir”( p.15). A expressão “subalternidade” surgiu na Índia na 
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década de 70 fazendo referência as pessoas colonizadas do subcontinente sul-asiático, 

expressão na qual possibilita ter um novo panorama na história dos locais dominados, 

até então vista apenas da perspectiva dos colonizadores.  

 
A condição de subalternidade é a condição do silêncio. (...) O subalterno 

carece necessariamente de um representante por sua própria condição de 

silenciado. No momento em que o subalterno se entrega, tão somente, às 

mediações da representação de sua condição, torna-se um objeto nas mãos de 

seu procurador no circuito econômico e de poder e com isso não se subjetiva 

plenamente. (...) Paradoxalmente, sua legitimidade passa a ser dada por outra 

pessoa, que assume o seu lugar no espaço público, essencializando-o como o 

lugar genérico do outro no poder. Daí a busca constante por capturar o 

momento em que a representação se funde à a-presentação, pois ele é 

especialmente propício para o surgimento de processos de insurreição e de 

movimentos sociais não cooptados e revolucionários, na medida em que as 

classes subalternas tentarão controlar o modo como serão 

representadas.(SPIVAK, 2014, p. 16). 

 

 Spivak diz que a partir do momento em que o subalterno fala por si, ele deixa de 

ser subalterno e se torna capaz de traduzir sua fala. São claros os objetivos do livro, que 

é refletir sobre as implicações da representação do sujeito intitulado do Terceiro Mundo 

nas circunstâncias do discurso ocidental, Spivak chama para si e para os demais 

estudiosos pós-coloniais a responsabilidade de opor-se a subalternidade, isso acontece 

quando não se fala pelo, mas quando se faz mecanismo em que o subalterno se articule 

e seja ouvido, Spivak aproxima-se do que é atribuído a palavra representação nos 

sentidos econômicos, político e social tanto para quem representa quanto pra quem é 

representado, como também a consciência da resistência na subalternidade. 

Spivak aborda temas históricos socioculturais, mas também de cunho literário e 

filosófico tirando como base as ideias de filósofos como Deleuze, Foucault entre outros. 

Ela critica o distanciamento das questões ideológicas e suas implicações históricas e 

econômicas, em sua obra ela também cita Derrida, vendo como positivo seu 

envolvimento mais direto na forma política, e as críticas ao risco de apropriar-se do 

Colonizado por assimilação. Discute-se também a violência praticada sistematicamente 

ao oprimido, colocando-o sempre em posições de submissão, silenciando-o, 

explorando-o e tirando qualquer possibilidade de representação. Ao falar sobre o 

Europeu, questiona as “manobras ocultas por trás da abolição britânica do sacrifício das 

viúvas” (p. 93) e também “a imagem do imperialismo como o estabelecedor da boa 

sociedade “ (p.98). Determinar as bases para a sobrevivência de “uma boa” sociedade 

incluiu “proteger a mulher”, ou como é mais recorrente, negligenciá-la.  
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8.1. A mulher negra 

 A quarta unidade do livro fala diretamente com a mulher negra e pobre, a qual 

lhe confere todos os requisitos para ser subalternizada: o gênero, a classe, e a cor, 

doutrinando mulheres negras em condições de pobreza submissão, em um lugar 

demarcado periférico, fora do círculo. 

Evidentemente se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três 

maneiras. Se no entanto essa formulação é deslocada do contexto do Primeiro 

Mundo para o contexto pós-colonial(que não é idêntico ao do Terceiro 

Mundo), a condição de ser “negra” ou de “cor” perde o significado persuasivo. 

A estratificação necessária da constituição do sujeito colonial na primeira fase 

do imperialismo capitalista torna a categoria “cor” inútil como significante 

emancipatório. Confrontada pela feroz benevolência padronizadora de grande 

parte do radicalismo humano-científico dos Estados Unidos e do oeste europeu 

(reconhecimento por assimilação), pela retirada progressiva, ainda que 

heterogênea, do consumismo da periferia compradora e pela exclusão das 

margens, até mesmo da articulação centro- periferia, a analogia da consciência 

de classe, mais do que a consciência de raça nessa área, aparece ser histórica, 

disciplinar, e praticamente proibida tanto pela direita quanto pela esquerda. 

Não é apenas uma questão de um duplo deslocamento, já que não é 

simplesmente o problema de encontrar uma alegoria psicanalítica que possa 

conciliar a mulher do Terceiro Mundo com a do Primeiro. (SPIVAK, 2014, p. 

85). 

Desse modo a autora chama atenção para a marginalização da mulher no cenário 

da produção colonial dominado pelo gênero masculino, é visível seu desconforte em 

torno na subalternidade feminina. 

 A exclusão de mulheres negras e periféricas da mídia em geral naturaliza a 

violência epistémica existente em volta dela e para ela. A teoria Feminista Hegemônica 

apenas não é suficiente para continuarmos o trabalho, é preciso fazer um recorte de 

gênero, raça e classe, por isso utiliza de teorias pós-colonialista para contemplar nossas 

personagens. O Feminismo encontra um problema ao supor uma identidade comum 

para o termo “mulheres” que buscam representar, afinal o gênero também é construído 

por outros aspectos de grupos identitários como raça, classe, etnia. Considerar uma 

única identidade para a mulher defendida pelo Feminismo também está associado a uma 

ideia universal de opressão, essa abordagem é criticada por ignorar os aspectos 

culturais. A mulher periférica além de sofrer opressão pela desigualdade entre os sexos 

sofre pela sua origem excluída na divisão internacional do trabalho. 

Por Ângela Davis em Mulher, Raça e Classe, as mulheres negras era igualmente 

sociais aos homens negros dentro da comunidade escrava, e para fortalecer sua 
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discursão de igualdade entre homens e mulheres negros dentro do campus cita o 

exemplo de Harriet Tubman responsável por conduzir mais de trezentos escravos pelo 

caminho de ferro Underground Railroad.  

O que quer que os modelos usaram para a julgar – negros ou brancos, 

masculinos ou femininos – Harriet Tubman foi de facto uma pessoa excecional. 

Mas de um ponto de vista de vantagem, o que ela fez foi simplesmente 

expressar da sua própria forma o espírito da força e perseverança que tantas 

outras mulheres da sua raça adquiriram. Tal tem que ser repetido: as mulheres 

negras eram iguais aos seus homens na opressão que sofreram; elas eram 

socialmente iguais aos seus homens dentro da comunidade escrava; e elas 

resistiram à escravatura com uma paixão igual aos seus homens. Esta foi uma 

das grandes ironias do sistema de escravatura, sujeitando as mulheres à mais 

rude exploração imaginável, exploração que não olhava a distinção de sexo, 

esse fundamento criou não apenas a afirmação das mulheres negras à sua 

igualdade através das suas relações sociais, bem como exprimirem-se através 

dos seus atos de resistência. (DAVIS, 1981, p. 24). 

 

O sacrifício e o silenciamento são recorrentes na rotina da mulher estigmatizada, 

se anular em prol da família, filhos e marido é visto como obrigatoriedade materna, e 

toda mulher nascida sob essa auto anulação é vítima da violência doméstica e fadada a 

passar por situações de humilhação e objetificação, porém aquelas que conseguem sair 

de um ambiente de total anulação não estão livres do silenciamento e de explorações 

dirigidas apenas a mulheres. No meio profissional, vemos mulheres fortes, talentosas, 

éticas e com inteligência acima da média, porém com muito pouco ou quase nenhum 

reconhecimento. Mulheres são subestimadas profissionalmente, apesar de executarem 

suas atividades perfeitamente suas capacidades sempre são insuficientes só por serem 

mulheres. 

Atualmente, o lugar da mulher foi sempre em casa, mas durante a era pré- 

industrial a própria economia centrou-se em casa e nas imediações dos campos. 

Enquanto os homens lavravam a terra (muitas vezes ajudados pelas suas 

mulheres), as mulheres foram manufatureiras em produções fabris de roupas, 

velas, sabonetes e praticamente todas as outras necessidades da família. O 

lugar da mulher foi a casa – mas não meramente porque elas estavam 

aborrecidas e na retaguarda dos filhos ou a ministrar as necessidades dos seus 

maridos. Elas foram trabalhadoras produtivas dentro da economia doméstica e 

o seu trabalho foi tão respeitado como o dos homens. Quando a manufatura 

saiu de casa para a fábrica, a ideologia da natureza feminina – feminismo – 

começou a crescer entre os ideais de esposa e mãe. Como trabalhadoras, as 

mulheres pelo menos gozavam de igualdade econômica, mas como esposas, o 

seu destino era serem apêndices dos seus homens, servis dos seus maridos. 

Como mães elas eram definidas como veículos passivos para o reabastecimento 

da vida humana. A situação da esposa dona-de-casa estava cheia de 

contradições. Era necessário resistir. (DAVIS, 1981, p. 32). 
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A situação da mulher negra no Brasil atualmente, revela todo um procedimento 

histórico de opressões no qual ainda impedem a representação e espaço de fala devido, 

as mulheres negras ainda em sua maioria ocupam os últimos lugares da escala social e 

ainda é aquela que carrega mais desvantagens no sistema seletivo machista e racista. As 

pesquisas sempre trazem em si a quantidade de mulheres negras em baixo nível de 

escolaridade no país, trabalha mais, porém com os menores salários, e a minoria que 

conseguem ultrapassar as condições de subalternidade sofrem com a solidão. 

 

Aquelas que se fizeram dentro da “casa grande” encontraram a saída em 

direcção a novas oportunidades carimbadas e fechadas – a não ser que 

preferissem, por exemplo, lavar roupa em casa para um grupo de várias 

famílias brancas em oposição a um emprego, com uma única família branca 

tinha vários trabalhos domésticos. Apenas um ínfimo número de mulheres 

negras foi capaz de escapar aos campos, da cozinha ou de lavar roupa. De 

acordo com os censos de 1890, havia 2.7 milhões de raparigas e mulheres 

negras com mais de dez anos de idade. Mais de um milhão delas trabalhavam 

por salários: 38,7% na agricultura; 30,8% serviços domésticos em casas; 15,6% 

no trabalho de lavandaria, e uma negligente percentagem de 2,8 na 

manufactura. As poucas que procuram trabalho na indústria usualmente tinham 

os trabalhos mais sujos e mais mal pagos. E elas não tinham realmente rompido 

com as suas mães escravas que também trabalharam nas fábricas de algodão do 

sul, nas refinarias de açúcar e até nas minas. Para as mulheres negras em 1890, 

a liberdade parecia ser mais remota no futuro do que foi no final da guerra 

civil. (DAVIS, 1981, p. 67). 

 

As mulheres sempre foram ativas diretamente ou indiretamente em movimentos 

políticos, sociais, abolicionistas e reivindicam para uma formação para além das 

atividades domésticas, como por exemplo, no séc. XX no qual teve grande 

movimentações de protestos no qual as mulheres foram as grandes protagonistas pela 

busca aos direitos de cidadania, lutaram contra governos autoritários, direito ao voto e 

equidade de gênero. Temos então, nesse cenário a importância dos estudos de gênero 

fundamental para a reflexão no aprofundamento teórico e a exposição acerca da 

participação da mulher ativamente nos processos históricos contribuindo para uma 

elaboração de visões em relação à visibilidade da mulher como sujeito ativo na história 

oficial. 

 

8.2. Mulheres negras e mercado de trabalho 

Mulheres negras são representadas com fetiche e objetificação nas mídias como 

TV, Internet e qualquer meio de vinculação de imagem, e isso se desloca para sua vida 
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pessoal e principalmente profissional dizendo quais são os lugares que as mesmas 

devem ocupar cotidianamente.  

Nesse sentido, vale apontar para um tipo de experiência muito comum. Refiro-

me aos vendedores que batem à porta da minha casa e, quando abro, perguntam 

gentilmente: “A madame está? ” Sempre lhes respondo que a madame saiu e, 

mais uma vez, constato como somos vistas pelo “cordial” brasileiro. Outro tipo 

de pergunta que se costuma fazer, mas aí em lugares públicos: “Você trabalha 

na televisão? ” Ou “Você é artista” E a gente sabe o que significa esse 

“trabalho” e essa “arte”. (Gonzalez, 1986, p. 228). 

 

Nesse trecho do livro de história e vida de Lélia Gonzales, conta sobre a 

objetificação e hiperssexualização de corpos negros, e como principal estigma da 

mulher negra em vista do mercado de trabalho sempre vista em posições de servidão e 

pouca representatividade em cargos de comando, de acordo com pesquisas, as mulheres 

têm nível de escolaridade maior que os homens, mas ainda ganham menos e quando a 

questão é a mulher negra, a situação é ainda pior. A mulher negra recebe menos que o 

homem branco, a mulher branca e o homem negro. Dados do IBGE revelam que 30% 

das mulheres negras estão no mercado de trabalho como doméstica e têm uma renda 

mensal muito inferior aos citados anteriormente. 

Apesar de tantas dificuldades, foram conseguidas sucessivas conquistas pela 

mulher no século XX, (direito a voto, estudo, trabalho,  independência econômica e a 

dispor do seu corpo), as quais operaram transformações na sociedade no que diz 

respeito a divisão hierárquica dos papéis sociais, o fato que em cem anos barreiras 

milenares foram rompidas indica que o que foi considerado como natural e imutável é 

passível de modificações, porém para as mulheres negras essa realidade ainda está longe 

de uma verdadeira representatividade. O gênero por ser uma construção social, é muito 

mais que biológico, é uma organização da sociedade, levando em consideração a 

diferenciação de papéis, de valores, deveres e etc. e é nessa relação e construções de 

papéis que acontece a divisão de gênero do trabalho, e as mulheres negras além de 

fazerem parte das imposições de gênero, também se incluem nas imposições de classe e 

raça. 

 

A equação ocupacional com as mulheres negras com o serviço doméstico não 

é, no entanto, um simples vestígio da escravatura destinado a desaparecer com 

a passagem do tempo. Por quase um século elas foram incapazes de escapar ao 

trabalho doméstico em número significativo. A história de uma mulher 

trabalhadora doméstica, recordada por um jornalista de New York em 1912, 

reflectia a situação difícil das mulheres negras antes de décadas bem como 
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muitos anos vindouros. Mais de 2/3 de mulheres negras da sua cidade eram 

forçadas a empregarem-se como cozinheiras, amas, lavadeiras, criadas de 

quarto, vendedoras ambulantes e porteiras,e eram apanhadas em condições…” 

tão más como, senão até piores, na escravatura.” (DAVIS, 1981, p. 69). 

E mesmo após a abolição, muitos negros se viam nas mesmas condições de 

escravatura, tendo que a legislação para com os negros era negligente e beneficiava 

ainda os exploradores e donos de terra. 

Através do forçado sistema de arrendamento, o povo negro foi forçado a 

realizar os mesmos papéis executados por eles próprios na escravatura. 

Homens e mulheres foram detidos ou presos, ao menor pretexto, a fim de ser 

alugado pelas autoridades como trabalhadores condenados. Enquanto os donos 

de escravos reconheceram os limites da crueldade com a qual eles exploravam 

a sua “valiosa” propriedade humana, essas cautelas não eram necessárias para 

os plantadores do pós-guerra que alugavam os negros condenados por 

relativamente pequenos prazos. “Em muitos casos os condenados doentes eram 

feitos para trabalharem duramente até que caíssem mortos nos seus rastros”. 

(DAVIS, 1981, p. 68). 

 

A mulher negra ainda está abaixo na pirâmide hierárquica de qualquer espaço. 

Tal fato reflete na necessidade de mais representantes nas esferas acadêmica, política, 

artística, entre outras. Sem representatividade na televisão, em revistas ou cargos que 

não sejam de subalternidade. E quando uma mulher negra consegue uma posição de 

destaque, o racismo é escancarado, como temos acesso a diversos casos de discursos e 

ataques racistas contra mulheres negras. Queremos mais mulheres negras na área 

acadêmica, na política, e nos cargos de alto padrão para que assim suas semelhantes se 

sintam representadas e fortalecidas nelas.  

Os espaços privados e públicos são vividos diferencial e desigualmente por 

homens e mulheres, dividindo uns no masculino e outros no feminino, e por negros e 

brancos. Na sociedade brasileira algumas dessas distinções não são exclusivas, o que 

não quer dizer que não existam. A partir desse ponto de vista que há espaços aos quais 

estamos acostumados e outros que nos parecem estranhos, sobre os quais nos dizem que 

não é nosso lugar ou nos quais ousamos em entrar. É possível se perguntar: Como se 

configura para a mulher negra a relação com o espaço? Onde ela é vista normalmente? 

Onde ela não é vista?  

O racismo trabalhou em formas convolutas. Os empregadores que pensavam 

que estavam a cumprir com as pessoas negras aos preferi-los aos outros 

brancos estavam, na realidade a argumentar o serviço de criados – escravos 

para ser franca – para os quais o povo negro estava destinado a ser. Outro 

empregador descreveu a sua cozinheira como “muito laboriosa e cuidadosa – 

esmerada. Ela era uma boa, confiável criatura e muito agradecida”. Claro que a 

boa criada era sempre confiável, de confiança e agradecida. A literatura 
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americana e os media populares deste país forneceu numerosos estereótipos das 

mulheres negras como confiáveis, criadas permanentes. As Dilseys, as 

Berenices e a Tia Jemimas tornaram-se caracteres da cultura americana. Deste 

modo, a única mulher entrevistada por Eaton que preferia criadas brancas 

confessou que ela atualmente empregava ajuda negra “… porque elas se 

pareciam mais com os criados”. A definição tautológica das pessoas negras 

como criadas é de facto um das proposições essenciais da ideologia racista. 

(DAVIS, 1981, p.71). 

 

 Vemos mulheres negras não como resistentes, mas resilientes, obrigadas a se 

adaptarem a mudanças bruscas, a condições de vida precária, se recobram facilmente ou  

se adequam a “má sorte”. 

 

 8.3. Mulheres negras, subalternidade e emancipação   

No início do livro, Spivak (2014) faz críticas aos intelectuais ocidentais, 

tomando Deleuze e Foucault como exemplo, e o modo como eles buscam dar voz ao 

subalterno ou ouvi-lo. No ponto de vista da autora, os esforços destes teóricos acabam 

por afirmar mais as estruturas de poder existentes, proporcionando a manutenção do 

ocidental como Sujeito e o não-ocidental como o Outro. A autora também explica que, 

como estes intelectuais ignoram a divisão internacional do trabalho em suas teses, não 

identificam quem é o sujeito de seus estudos, colocando o oprimido nas mesmas 

condições do ocidental e hegemônico, também por isso, consideram o sujeito como 

alguém que é responsável pelos seus méritos e derrotas, como se a oportunidade de 

crescimento fosse igual para todos. A teoria pós-colonial denuncia que, embora o 

colonialismo tenha acabado politicamente, ele ainda perpetua socialmente no discurso e 

na mentalidade ocidental. E para manter esta relação de poder, o ocidente tende a 

inferiorizar o Outro por meio da violência física e epistêmica. Nas palavras da autora, “o 

mais claro exemplo de tal violência epistêmica é o projeto remotamente orquestrado, 

vasto e heterogêneo de se construir o sujeito colonial como o Outro” (SPIVAK, 2014, p. 

60). As críticas da autora evidenciam como os intelectuais, ao desconsiderar a divisão 

internacional do trabalho, ignoram as relações de poder que condicionam a situação de 

inferioridade do sujeito colonizado. 

Ao agir desta forma, o teórico ocidental exerce uma das estratégias de domínio, 

considerando a forma como Foucault entende o poder e como o pós-colonialismo 

denuncia as relações de manutenção da desigualdade, tirando a voz do Outro ou 

impedindo-lhe de falar. Acontece por que os teóricos ocidentais falam sempre do local 
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em que se encontram, quando a teoria pós-colonial busca analisar as relações de poder a 

partir da margem ou periferia, onde as desigualdades são mais visíveis. Todo domínio 

de poder sobre o subalternizado desloca sua identidade, por isso, a ideia dos filósofos 

ocidentais de que este sujeito é responsável conscientemente pela manutenção e 

propagação da estrutura que o oprime é equivocada. Segundo Spivak (2014, p.82), a 

questão da consciência do subalterno está atrelada ao que ele não pode dizer, visto que 

“algo como uma recusa ideológica coletiva pode ser diagnosticada pela prática legal 

sistematizada do imperialismo”. Ela também afirma que quem recebe a fala do 

subalterno tem importância, pois esta fala pode ser narrada de acordo com os interesses 

desse receptor. 

É neste contexto que Spivak introduz a questão da mulher, ao indicar que mais 

ainda a imagem da mulher foi utilizada como objeto para base de muitos discursos 

teóricos e, por mais que estes afirmem ter a mulher a espaço de fala, a impossibilidade 

de tal empreendimento deve ser questionada pelo estudo da subalternidade. Afinal, o 

sujeito subalterno feminino é oprimido duplamente, pela violência epistêmica do 

imperialismo, já apontada aqui, e pela dominação masculina conservada pela construção 

de gênero (Spivak, 2014). 

Segundo Spivak a palavra gênero indica a organização social em torno da 

diferença ao fazer considerações a respeito da divisão internacional do trabalho, 

comenta como o fenômeno da terceirização internacional é um reflexo do 

neocolonialismo, das relações imperialistas dos países centrais sobre os países 

periféricos, e como esta terceirização impede a articulação dos trabalhadores para 

reivindicar direitos. Esta dificuldade dá margem para que os burgueses dos grupos 

dominantes nos países periféricos se interessem pelas políticas de alianças globais, tal 

crença nestas políticas é maior entre as mulheres, também participantes dos grupos 

dominantes, pois são atraídas pelo feminismo internacional; enquanto as mulheres do 

subproletariado urbano estão mais distantes que qualquer grupo de participar de alianças 

por causa da lógica imperialista do capital e do sistema patriarcal. O posicionamento da 

autora é a forma de expor a situação da mulher subalterna, visto que este caso não pode 

ser analisado apenas pela perspectiva do gênero ou pelo pós-colonialismo, cada uma das 

correntes denuncia uma parte do estigma agregado à ela. Lembrando que os estudos de 

gênero tendem a assemelhar o significado do termo ‘mulher’ e universalizar o modo 
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como se dá a dominação de gênero, algo questionado através da teoria pós-colonial, 

que, por sua vez, tende a ignorar as desigualdades contidas na ideia de gênero, 

colocando seus esforços a erradicar a dominação colonial. Por isto, consideramos o 

sujeito subalterno feminino a partir de uma heterogeneidade, seja na forma, na 

intensidade, no teor que se dá essa opressão. O feminismo hegemônico não abrange 

mulheres pobres nem negras, mulheres subalternizadas, assim como somente o 

movimento negro não abrange as mulheres negras, e o pós-colonialismo ainda continua 

em caráter exploratório e hierárquico. Aborda também a divisão internacional do 

trabalho como uma relação vinda do imperialismo territorial do século XIX, um grupo 

de países desenvolvidos que investem capital em países Subdesenvolvidos, os 

receptores deste investimento.  

Spivak continua o texto explicando que a melhor solução para este problema de 

unificação da identidade feminina não é o chamado “essencialismo”. No essencialismo 

entendemos a caracterização simples de alguém com base em atributos como crenças, 

etnias, raça, nacionalidade etc. A autora continua dizendo que na tentativa de dar voz ao 

subalterno, no caso ao sujeito subalterno feminino, podemos cair no mesmo erro dos 

intelectuais ocidentais e enfatizar esta posição do sujeito. 

A origem da noção burguesa da mulher como eterna serva do homem é em si 

mesma reveladora. Dentro da curta história dos Estados Unidos, a dona de casa 

é um produto acabado histórico com cerca de um século. O trabalho doméstico 

dentro do período colonial foi inteiramente diferente da rotina diária da dona de 

casa nos tempos atuais dos Estados Unidos” (SPIVAK, 2014, p. 161). Uma 

mulher começava ao nascer sol e continuava nessa luz até quando conseguisse 

manter os olhos abertos. Por dois séculos, quase tudo o que a família usava, 

comia era produzido em casa sob o seu comando. Ela girava a mão tingindo os 

fios, do tecido que mexia, cortava e costurava transformando em roupas. Ela 

cultivava muita da comida que a sua família comia e preserva-a o suficiente 

para durar os meses do inverno. Ela fazia manteigas, queijo, velas, sabonete e 

tricotava as meias de lã da família” (SPIVAK, 2014, p. 162). 

A mulher é impedida de falar e não é ouvida, pois sua identidade foi titada de 

forma a considera-la sempre inferior à identidade masculina. Como vimos, as relações 

sociais são também relações de poder e, portanto, estão carregadas de exercício de 

dominação de um sobre o outro. No nosso caso, as dominações para denunciar é a do 

masculino sobre o feminino, pois até nas relações coloniais, o gênero se impõe e 

também a diferença de classe entre colonizador e colonizado.  

O mito da democracia racial, ao tempo em que promete a anulação da cor/raça, 

no plano biológico e cultural, “dissimula a discriminação racial no plano 
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sociológico. Como discriminar alguém que não existe? (...). Aqui se manifesta 

outra característica do mito da democracia racial brasileira: a invisibilidade da 

‘massa dos negro-mestiços’. Essa invisibilidade nega a existência dos negros, o 

que em última instância retira deles a humanidade e radicaliza a discriminação 

contra os mesmos, porque é da essência do racismo a desumanização do 

oprimido racialmente” A cor do medo (Brasília/Goiânia, Editora da 

UnB/Editora da UFG, 1998), pp. 37-60. 

Pessoas negras sempre estão em posição de um objeto a ser estudado, 

colonizado, sendo que o colonizador vende a arte negra, explora sua mão-de-obra, 

usufruí de toda a cultura, cultura na qual nunca é legitimada quando se tem um negro 

falando por ele mesmo. 

9. Argumento 

MULHERES NEGRAS PROTAGONISTAS – DE SUBALTERNAS A SOBERANAS 

 

9.1. Storyline 

A story line desse roteiro seria escrita da seguinte maneira: Relatos de mulheres 

desfavorecidas econômica, social e racialmente demonstrando através de suas histórias 

de luta a quebra com a subalternidade a qual foram expostas, relatando sua ascensão 

pessoal e profissional, demonstrando como quebraram as barreiras encontradas no 

caminho para conseguirem chegar aonde almejavam.  

9.2. Personagens 

O perfil delimitado para o trabalho é elaborado de acordo com a necessidade de 

material produzido sobre e para mulheres subalternizadas socialmente. O perfil engloba 

mulheres que enfrentaram obstáculos referentes ao seu gênero e raça, para se 

especializarem e alcançarem seus desejos e metas. Dentro desse perfil aborda-se as 

histórias de seres humanos, com vivências reais e não construídas, que não foram 

escritas, não foram criadas. Aborda-se histórias dessas mulheres que são reais, colegas, 

amigas, conhecidas. A expectativa da ruptura com a submissão através desses relatos é 

o que permeia esse roteiro documental que registra as diversas histórias de luta dessas 

mulheres. 

Mulheres todas as faixas etárias em ascensão/transição financeira, negras, 

brasileiras. Graduandas e/ou graduadas. Possuem sentimento de independência e 

realização pessoal e desejam representatividade: 
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A.T., 25 anos, goiana, formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade 

Federal de Goiás, atual estudante de mestrado da University of Salford International, 

reside em Manchester, Ingraterra. Em 2017 começou a estudar Media Psychology na 

University of Salford, realizando o seu sonho. 

S.C., 22 anos, goiana, residiu em Londres, Inglaterra. Graduanda em música 

pelo Instituto Federal de Goiás, já participou da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e 

atualmente participa da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Apaixonada por instrumentos 

de sopro. Seu sonho é continuar sua carreira musical em São Paulo. 

A.K., 23 anos, graduanda em Publicidade e Propaganda pela UFG, paulista, 

residente em Goiânia, é diretora de comunicação na atlética Tagarela, trabalha no 

Coletivo Centopéia como gestora criativa, com comunicação e produção de eventos, e 

sonha em fazer a diferença como publicitária referente a igualdade racial e a 

representatividade. 

S.H., 24 anos, nascida em Alpinópolis – Minas Gerais, residente em Goiânia, 

graduada em Jornalismo pela PUC-Goiás, seu sonho é dar voz aos excluídos 

socialmente. 

L.D., goiana, casada, graduada pela UnB, professora de Jornalismo da 

Universidade Federal de Goiás, Doutora em Antropologia Social pelo Departamento de 

Antropologia (DAN) da Universidade de Brasília (UnB). 

 

9.3.  Sinopse 

 Objetivo do protagonista: emancipação, empoderamento. 

 Qual é o clímax? A realização dos sonhos, a ruptura com a subalternização que lhes é 

imposta desde o momento do nascimento. 

 Ações principais do protagonista: Relatar as suas histórias, dando ênfase nas 

dificuldades vividas e nas formas como superaram as mesmas, mostrando como 

resultado o alcance de seus objetivos. 

 O que pretendemos explicar com essa história: O que se pretende explicar com essa 

história é a ruptura com um contexto histórico, étnico, social, cultural e econômico de 

submissão e exclusão e a consequente quebra das barreiras relacionadas a ela em âmbito 

pessoal. 
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9.4.  Divisão do argumento em 3 atos 

 Ato I – Apresentação 

 Ato II – Confrontação 

 Ato III – Resolução 

Apresentação – ATO I 

Começo – apresentação das mulheres, suas idades, ocupações e carreiras. Aqui 

as meninas serão introduzidas como mulheres especializadas profissionalmente, 

independentes e realizadas. Irão contar os prazeres e dores de serem quem são, suas 

vivências atuais.  

Depois, irão falar sobre os obstáculos que encontraram pelo caminho e quais 

desses obstáculos acreditam que estão relacionados a seu gênero, por exemplo, um 

menor valor que um homem em vagas de emprego para um mesmo cargo ou a 

inacessibilidade de recursos para a qualificação, relacionada com a sua condição 

financeira. 

Assim, o problema será devidamente introduzido no ato I. 

[Iremos introduzir o tema mostrando as imagens do sucesso das entrevistadas, 

elas atuando em suas respectivas áreas, estudando, etc.] 

Abertura panorâmica de bairros periféricos da cidade de Goiânia, ao fundo 

música instrumental. [Nina Simone, por exemplo]. A abertura dura em torno de 30 

segundos, aparecem os nomes das autoras do projeto. 

Atual cidade de Goiânia, bairros populares, periferias de Goiânia, centro, 

pessoas circulando. Uma cidade grande em horário comercial. 

S. C., 23 anos, enquanto S.C. faz uma breve apresentação de si, seu dia-a-dia é 

passado em filmagens caseiras feitas pelas autoras, filmagens que mostram seus ensaios, 

seu quarto, ela brincando com seu irmão mais novo. 

A.K., sentada no sofá de sua casa, se apresenta brevemente e em seguida 

imagens do seu cotidiano profissional e pessoal passam enquanto ela termina de se 

apresentar. 

Goiânia, Avenida Goiás. S. H. anda entre os carros, atravessando a rua rumo à 

Praça Cívica. Em um banco próximo a estatua das Três Raças, Suellem se apresenta. 
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A.T., cenas das entrevistas por Skype, A.T. andando pelas ruas de Manchester, 

estudando, interagindo e mostrando como é sua vida na cidade. Ligações virtuais online, 

A.T. se apresenta. 

Pátio da Faculdade de Informação da UFG, salas de aula, ambiente interno FIC. 

Professora L.D. em sua sala, se apresenta brevemente enquanto cenas de sua carreira 

profissional são passadas. 

 Aqui as perguntas do primeiro bloco serão apresentadas e respondidas. 

 

PRIMEIRO BLOCO 

Cotidiano – vivência – trajetória 

1. Você se lembra de alguma vez que sofreu algum tipo de preconceito relacionado ao seu 

gênero e ao seu tom de pele no seu dia a dia ou no seu ambiente profissional?  

2. Como você se sentiu? Compartilhou essa informação com alguém? O que fez a 

respeito?  

3. Você já se sentiu limitada ou preterida em razão do seu gênero? 

4. Você está satisfeita com o reconhecimento que lhe é concebido profissionalmente?  

 

Confrontação – ATO II 

 Aqui o problema apresentado será questionado, aprofundado, a referência a ele 

será feita através de perguntas que irão direcionar o caminho percorrido pelo tema 

abordado. Essas perguntas irão falar de preconceito, subalternidade, irão abordar as 

limitações referentes ao gênero e as questões financeiras.   

 Nessa confrontação, através de perguntas para o direcionamento das entrevistas, 

o público irá conhecer a personalidade das entrevistadas através do ponto de vista delas 

sobre o mundo no qual vivem. 

 Elas irão comentar o mundo no qual vivem através de suas percepções, 

consequentemente através de seu viés, de seu ponto de vista, irão expor o que pensam e 

assim moldar no público uma imagem sobre si mesmas. Irão solidificar a concepção do 

público sobre elas. O público deve perceber sua ideologia e luta, retórica cerimonial. 

SEGUNDO BLOCO 

Mídia – Publicidade – Propaganda – Exposição – Representatividade 
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5. Como você se percebeu em condições subalternas? Em qual período de sua vida? O que 

essa percepção mudou nelas? 

6. Como foi o processo de percepção e de assimilação da falta de representatividade da 

mulher? 

7. Você está satisfeita com o reconhecimento que lhe é concebido midiaticamente?  

8. Como você enxerga esse reconhecimento na mídia atual, através dos conteúdos aos 

quais você tem acesso?  

[Falar abertamente e de maneira direcionada por perguntas (que não serão expostas no 

roteiro) às entrevistadas sobre preconceito, exclusão, subalternidade, representatividade, 

espaço de fala, visibilidade]. 

Entrevistadas em lugares íntimos e tranquilos, interiores e/ou exteriores, as 

mulheres selecionadas, uma a uma, respondem de maneira espontânea e expressiva 

sobre a experiência do preconceito sofrido e das vezes em que se sentiram excluídas ou 

envergonhadas de alguma maneira por serem quem são. Em diversos cortes de 

aproximadamente 45 segundos cada, as entrevistadas aparecem falando sobre si 

mesmas.  

A primeira delas, S. C., conta de suas experiências. Relata o que sentiu na hora. 

Cortamos para A. T., que também relata suas experiências referentes a esses subtemas, 

relato breve e superficial que será aprofundado ao decorrer do documentário. 

 Enquanto nossas participantes nos contam suas histórias de exclusão e 

preconceito a parte visual é preenchida por imagens que fazem referência a essa 

exclusão. 

 

Resolução – ATO III 

TERCEIRO BLOCO 

 

9. Enquanto mulher socialmente estigmatizada e julgada por cor e/ou classe, como você se 

vê abrindo portas e novas perspectivas para suas semelhantes? 

Identidade – Percepção – Reconhecimento 

10. Como você lida com suas inseguranças enquanto figura feminina? 

 Corpo 
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 Imagem 

 Ideologia 

 Liberdade de expressão 

 Autonomia  

 

O GRANDE ENCONTRO 

A.T atende mais uma chamada de vídeo das roteiristas, é marcado o encontro para a 

entrega e avaliação do roteiro. 

S.H se prepara para as eleições, mostra sua rotina no novo emprego. 

A.K. está ansiosa para a formatura. Mostra suas perspectivas para a pós-graduação, 

despedida da atlética. 

S.C conta suas expectativas para uma possível mudança para São Paulo, a música é sua 

paixão e São Paulo está preparada para S.C? 

A.C inicia seus projetos para comunidades periféricas, incentivando crianças a arte 

itinerante. 

A.T nas retas finais de seus planos para a volta ao Brasil. 

L.D continua dando aula na FIC UFG, um novo semestre se inicia. 

O encontro é marcado dois dias após a chegada de A.T, as mulheres se encontram em 

um lugar tranquilo para conversar. 

O roteiro é entregue.  
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10. Produto final: roteiro 

 

 

Peça: Documentário sobre gênero e raça por mulheres negras 

Título: MULHERES PROTAGONISTAS 

Duração: 45 minutos 

Data: 04-07-2018 

Roteiristas: Ana Clara Seixas 

Carolina Carvalho 

 

TEC ÁUDIO VÍDEO 

 BLOCO 1  

 ABERTURA 30” 

 

 

VINHETA DE ABERTURA 

 

 

Música: Feeling Good (Nina Simone) 

 

Frames de vídeos com imagens de 

dez mulheres negras brasileiras de 

sucesso midiático: Iza, Thaís Araújo, 

Mc Carol, Jojo Todinho, Ludmila, 

Karol Conká, Drik Barbosa, Glória 

Maria, Zezé Mota, Flora Matos. 

 

 

LETTERING: 

Mulheres Protagonistas 

 CENA 1  30” 

 

 

OFF 

 

 

Kiara 

Eu acredito que não existe ainda 

espaço suficiente pra que as mulheres, 

principalmente mulheres negras, se 

imponham... falem sobre suas 

trajetórias, falem sobre sua luta e sobre 

seu sucesso. Até nos movimentos 

 

 

Outdoor com modelo branca. 

Mão folheando uma revista onde 

mulher magra aparece de biquíni. 

Bonecas Barbie enfileiradas em 

uma prateleira. Propaganda de 
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sociais a gente vê essa falta de 

representatividade, a gente percebe 

essa predominância da mulher branca 

em posições de liderança desses 

movimentos, essas coisas. Então 

queríamos criar um espaço onde essas 

mulheres pudessem falarem por si 

mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosmético com mulher de cabelos 

lisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

EXT/DIA Música instrumental alegre. HYPERLAPSE  

Avenida movimentada em um 

final de tarde em Goiânia. 

Pessoas caminhando nas 

calçadas, veículos transitando 

pelas ruas. 

 

ÂNGULO ALTO (PLONGÉE) 

 CENA 2 - SALA DA CASA DE KIARA 25” 
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ENTREVISTA 

 

 

INT/DIA 

 

SALA DA CASA DE KIARA 

Kiara 

 

 

Então, nesse contexto, a gente não tem 

espaço né? De representatividade. Não 

tem local de fala. E aí enxergamos 

nesse projeto, uma oportunidade de 

dar voz as mulheres negras, através das 

mulheres negras que conhecemos, que 

convivemos, que acompanhamos as 

trajetórias... Que admiramos. A gente 

percebeu que poderíamos fazer algo 

nesse projeto que trouxesse 

reconhecimento pra esse grupo. 

 

LETTERING: 

Kiara Seixas, 23 anos, estudante de 

publicidade e propaganda, produtora 

de Mulheres Protagonistas 

 

 

PRIMEIRO PLANO – CLOSE UP. 

ÂNGULO PLANO (NORMAL). 

FRONTAL 

 

 

 

 CENA 3 - CHAMADA DE VÍDEO 30” 

 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

CHAMADA DE VÍDEO 

A*****  

 

 

 

 

Onde eu morava eu era meio que 

conhecida tipo “ahhh Amanda gosta de 

estudar, A***** gosta de fazer isso, 

mas A***** gosta de estudar também” 

e eu acho isso bacana que isso mostra  

que não existi só um caminho, mas que 

na verdade também ele não é pra todo 

mundo, eu sei que eu fui muito sortuda 

de ter achado pessoas no meu caminho 

que me levaram a esses lugares... 

 

LETTERING: 

A***** T********, 23 anos, 

publicitária, mestranda em Psicologia 

de Mídia pela Universidade de 

Salford. 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO – CLOSE UP. 

ÂNGULO PLANO (NORMAL). 

FRONTAL 
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 CENA 4 - CHAMADA DE VÍDEO 1’ 

 

ENTREVISTA 

 

 

INT/DIA 

 

 

CHAMADA DE VÍDEO 

 

 

 

 

OFF 

E aí no cursinho de vestibular eu passei, 

cheguei em uma universidade e 

encontro professores que me abrem 

portas também, e pessoas também a 

minha prima que é a Maria das Neves 

ela tem uma ligação muito forte com o 

pro-Afro, ela estudou na PUC, então me 

apresenta o Pro-Afro, me apresenta 

várias coisas,  

 

 

 

Me apresentou essa bolsa que eu tô 

aqui hoje em dia, minha outra amiga 

me apresentou o curso que eu tô 

fazendo, então eu vejo que muito 

desses processos são por que outras 

mulheres, nesse meu caminho tenho 

muitas mulheres e homens também, 

mas tem muitas mulheres que fizeram 

ele possível sabe, por que sabendo os 

problemas que temos, essas pessoas 

mostraram outras alternativas. 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO – CLOSE UP. 

ÂNGULO PLANO (NORMAL). 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

Fotos de A***** na Universidade 

Federal de Goiás, seguidas por 

fotos dela na Universidade de 

Salford. 

 

 CENA 5 - SALA DE ENSAIO IFG 

 

1’30” 
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ENTREVISTA 

 

 

INT/DIA 

SALA DE ENSAIO IFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFF 

 

 

 

 

 

 

 

S****** 

 

 

Eu entrei no IF e os primeiros dois anos 

que eu tava no IF eu tava meio perdida, 

não sabia o que eu queria da vida. 

Porque é foda você ter que escolher o 

que que cê quer da vida com quatorze, 

quinze anos, você não sabe nem quem 

é você mesmo. Aí depois que eu 

comecei a tocar oboé que foi 

engatando. 

Praticamente eu trabalho desde os 16 

anos, porque lá a gente recebia bolsa, 

aí assim, de dificuldade era foda porque 

eu comecei com um instrumento muito 

ruim, que mais me atrapalhava do que 

ajudava, mas era melhor do que nada. 

 

Aí você tinha essas dificuldades, a gente 

tinha a bolsa, oboé é um instrumento 

muito caro pra manter, então eu tive 

muita dificuldade no começo de 

comprar as ferramentas, de fazer 

palheta, manutenção do instrumento é 

caríssimo, eu gasto no mínimo uns 500 

reais por mês. 

 

 

Mas enfim, essas coisas assim, sabe, eu 

não sou rica, e meus pais não tinham 

condições de ficar comprando esses 

negócios pra mim, então nossa, eu 

acho que minha mãe e meu pai nunca 

me deu dinheiro pra essas coisas, eu 

que comprei. Com a bolsa. E a bolsa 

atrasava, atrasava cinco meses, aí tipo 

eaí cê vai ficar cinco meses sem 

palheta, que cê tem que comprar cana 

pra fazer?  

LETTERING: 

S******* C*****, 22 anos, 

estudante de música, integrante da 

Orquestra Sinfônica de Goiânia 

 

 

PLANO AMERICANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL)  

3/4 

 

 

 

 

 

PLANO AMERICANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL)  

FRONTAL 

 

 

 

 

PLANO MÉDIO 

ÂNGULO CONTRA-PLONGÉE 

PERFIL (Filmagem de S****** 

tocando seu instrumento 

musical). 
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ENTREVISTA 

 

 

INT/DIA 

 

SALA DE ENSAIO IFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aí essas coisas assim, que agora eu 

tenho bem mais conforto porque eu 

tenho um emprego, o salário sai 

certinho no dia, então já facilitou 

muito. 

 

 

PRIMEIRÍSSIMO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRÍSSIMO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

PERFIL 

 CENA 6 - JARDIM DA CASA DE S******* 2’30” 

ENTREVISTA 

 

EXT/DIA 

JARDIM DA CASA DE 

S******* 

S****** 

 

Na vida eu tive muita sorte. Eu não sei 

se é porque tipo, eu morei fora do 

Brasil, e estranho que pareça que, 

assim, na Europa é um lugar onde que 

tem muito mais gente branca, e eles 

são... é bem mais tranquilo, essa 

relação racial, do que aqui, e...  

 

 

No profissional também não, o racial. 

 

 

PLANO AMERICANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL)  

FRONTAL 
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Agora, de gênero... 

 

 

 

 

O que aconteceu comigo, no meio do 

ano passado mais ou menos, de... um 

colega de trabalho me encher o saco 

por causa da minha roupa. Falando que 

a minha roupa tava muito curta. Aí ele 

reclamou pra mim, diretamente,  só 

que as minhas roupas não eram curtas, 

não era nada indecente. Porque claro, 

você tem um protocolo, uma roupa, 

especificamente. 

 

 

 

Aí ele veio reclamar da minha roupa 

sendo que ele tinha acabado de entrar 

na orquestra, e desde que eu já tinha 

entrado, já tinha mais de ano que eu 

tava na orquestra, ninguém nunca tinha 

falado nada e eu estava usando as 

mesmas roupas desde então. 

 

 

 

Aí, ele reclamou pra gerente! E a 

gerente veio falar comigo, esse vestido 

que você tá usando é muito curto. Tudo 

bem. Aí ela foi e falou: Não você 

entende, é que aqui na orquestra tem 

muito homem e tudo mais.  

 

 

PLANO DETALHE (OLHOS) 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 
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Nossa, aí o sangue ferveu, subiu.  

 

 

 

 

 

Que nem, esse colega de trabalho ele é 

meu superior, que ele é primeiro oboé 

eu sou segundo. É o mesmo 

instrumento só que ele é chefe de 

naipe. Então não sei, acho que foi meio 

abuso também, da posição que ele 

tava. Ele tinha acabado de chegar, foi 

tipo assim, não tinha nem um mês que 

ele tava lá. eu fiquei com raiva. E 

quando eu falei sobre isso pras minhas 

amigas, pá, tudo mais, e pra amigos 

também, e tipo assim, todo mundo 

ficou até mais indignado do que eu 

sabe. 

 

 

 

Tipo assim, o que me grilou mais ainda, 

foi o fato de tipo assim, que eu te falei, 

da gerente falar isso, tipo assim, a 

gerente, mulher, virar pra mim e falar: 

“não porque você sabe que tem muito 

homem aqui na orquestra”, entendeu?  

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

PLANO DETALHE (OLHOS) 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 
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PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

   

 CENA 7 – ESCRITÓRIO DE L****** 30” 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO DE L****** 

L****** 

 

 

 

Eu venho de uma família pobre né? 

Como a maioria das pessoas negras 

desse país. Desde muito cedo, 

condicionaram o meu lugar do ponto 

de vista socioeconômico por exemplo. E 

eu acho que eu demorei muito a 

entender que isso tinha uma relação 

direta com meu pertencimento étnico 

racial. Eu só sofria, eu achava que eu 

não tinha muitas chances, eu fiz 

vestibular, na minha época ainda era 

vestibular. Fiz vestibular uma primeira 

vez pra ciências sociais, porque eu 

sempre sonhei em ser antropóloga, 

hoje eu sou antropóloga!  

 

 

LETTERING: 

L****** D***, doutora em 

Antropologia Social 

 

 

 

PLANO MÉDIO 

CONTRA PLONGÉE 

PERFIL  

 CENA 8 – ESCRITÓRIO DE L****** 1’30” 

ENTREVISTA L******  
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INT/DIA 

 

Bom...Eu me lembro de ser exposta a 

preconceitos de gênero e étnico racial 

desde quando eu tomei consciência da 

vida. Eu não conseguiria te dizer ‘eu me 

lembro deste dia’ porque em 

absolutamente todos os dias da minha 

vida as pessoas me lembram quem eu 

sou. E das mais diversas formas.  

 

EEu NNão conseguiria citar um único exemplo, 

é... eu acho que cada dia é uma 

novidade mas eu vou relatar o mais 

recente, o mais recente aconteceu há 

dois dias, é... num shopping em 

Goiânia, é... eu sofri uma agressão, eu 

tava junto com a minha mulher, sofri 

uma agressão, porque... eu existi 

naquele espaço.  

Uma aAgressão de um possível cliente, ele... fez 

agressão verbal e ameaçou agressão 

física, chegou a se levantar e empunhar 

a mão pra bater, e a justificativa pra 

agressão foi de que era muito amor e... 

os seguranças do shopping 

presenciaram a agressão e não 

reagiram à agressão, porque disseram 

que são orientados a não reagir. 

 

Porque é óbvio que eu reagi, eu não 

sou uma criança eu sou uma adulta né, 

eu sou uma mulher, óbvio que eu reagi, 

mas assim, após a reação imediata você 

perde absolutamente a esperança na 

humanidade né?  

 

A minha mulher é branca, ele ressaltou 

a diferença, ele me colocou no meu 

lugar, como mulher negra, só que a 

base pra agressão foi a intolerância. 

 

 

 

PLANO DETALHE (OLHOS) 

ÂNGULO NORMAL 

FRONTAL 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

 

 

PRIMEIRO PLANO 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

3/4 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO PRIMEIRO PLANO 
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São muitos os relatos, é... e esses 

relatos eles nos... é... essas experiências 

aliás, elas nos silenciam. 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

PERFIL 

 

 

 

 

PLANO DETALHE (OLHOS) 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

FRONTAL 

 

 

PLANO CLOSE UP 

ÂNGULO PLANO (NORMAL) 

PERFIL 

 CENA 09 – CHAMADA DE VÍDEO 2’ 

ENTREVISTA A***** 

 

Hm, quando a gente fala de gênero, pra 

mim, isso é muito muito antigo, 

diferente do preconceito de raça que 

eu quando pequena não percebia o de 

gênero eu comecei a perceber muito 

cedo. Por que lá em casa meu pai é 

uma pessoa muito conservadora e 

muito machista, e minha mãe, mesmo 

sendo essa mulher incrivelmente forte, 

que cuidou de mim, fez tudo sozinha, 

tem uma sociedade que explica que a 

mulher pra ter um marido ela precisa 

que fazer isso, isso e aquilo, 

principalmente há vinte anos atrás.  

 

Aí meu pai chegava, e ele chegava com 

um monte de regra, tipo, ‘ah, lava isso 

pra mim’, ‘ah, vô sentar aqui e cê faz 

 

 

PRIMEIRO PLANO – CLOSE UP. 

ÂNGULO PLANO (NORMAL). 

FRONTAL 
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isso pra mim’. E aí ele pedia pra mim 

também. Então essa relação de gênero 

pra mim sempre foi muito, muito 

presente desde casa. Eu brigava muito 

com minha mãe sobre essas coisas, sem 

ter a noção de feminismo ou nada 

disso, só porque não fazia sentido. 

Imagina, só porque uma pessoa chegou 

em casa cê tem que mudar o jeito que 

você é? Não faz sentido!  

  

 

Eu sempre trabalhei em ambientes 

muito legais, então eu acho que, eu fui 

muito sortuda em relação a isso. Eu 

trabalhei na Inova, depois eu trabalhei 

como fotógrafa da UFG, depois eu 

trabalhei em uma empresa de 

marketing. Mas em geral, eu não tive 

problemas pra encontrar empregos. 

Mas eu acho, é.… que, a relação do 

salário é uma coisa que realmente 

aconteceu... você consegue emprego 

porque você passa pela seleção né, e na 

hora dos salários o salário muda, isso já 

é preconceito. 

 

Eu acho que eu sofro mais preconceito 

no cotidiano. Principalmente quando 

eu era mais nova,  e eu não sabia o que 

que era o preconceito, assim. Na época 

de criança, os apelidos, meus apelidos 

sempre foram em relação as minhas 

características negras, sabe? Tamanho 

da minha testa, meu cabelo... mas na 

época eu não relacionava que era 

racismo.  

 

Imagina, você não entende, por que as 

vezes acontece coisas com você. Cê tá 

ali, todo mundo tá brincando, e por 
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algum motivo você não é escolhido pra 

jogar alguma coisa, ou você não tem 

amigos pra fazer aquilo. Você não 

entende qual que é o motivo, então 

acho que é interessante que tivesse 

uma educação prévia como Bell Hooks 

disse, é interessante que você tenha 

uma escola que te ensine a entender 

quem você é. 

 

 

 

É um processo muito demorado. Essa 

mudança, de consciência, pra gênero, e 

especialmente pra raça, é muito, muito 

dolorosa e difícil. Quando criança eu 

não percebia bem aquele racismo mas 

eu percebia que, as crianças me 

tratavam diferente. Então isso é muito 

doloroso, e você pensar que vai por 

outras crianças no mundo que vão 

sofrer isso, dói muito. 
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 CENA 10 30” 

 

ENTREVISTA A** K**** 

 

 

 

 

 

Quando a gente fala de situações 

subalternas é muito engraçado, porque 

eu sou uma pessoa que teve 

oportunidade de, primeiramente, ter a 

base do meu ensino em escolas 

particulares porque minha mãe é 

professora, então eu tinha essa bolsa 

que garantia que eu estudasse nesses 

lugares, então onde a minha mãe ia 

trabalhar eu ia estudar também. 

Quando eu passei pro ensino médio, 

passei na prova no Instituto Federal de 

São Paulo, já pude estudar em outro 

ambiente elitizado, outro ambiente que 

é, te dá acesso a diversas informações 

que talvez se eu não tivesse estudado 

em um colégio particular eu não teria 

conseguido, e aí depois eu passei pra 

universidade federal e esse ciclo 

continuou. Mas hoje, por eu trabalhar 

num ambiente onde majoritariamente 

as gestoras são mulheres, e as pessoas 

LETTERING: 

A** K****, 23 anos, estudante de 

Publicidade e Propaganda, 

gestora criativa do Coletivo 

Centopéia. 
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que trabalham com a gente também 

são, eu me sinto muito reconhecida. 

 CENA 11 – COLETIVO CENTOPÉIA 1’30” 

ENTREVISTA A** K**** 

 

Eu nunca sofri nenhum preconceito em 

relação ao meu gênero, inclusive é uma 

discussão recorrente que eu tenho com 

a minha irmã porque no ramo que a 

minha irmã trabalha, minha irmã é de 

exatas, trabalha com área exterior, o 

preconceito de gênero é muito grande, 

então a gente fica trocando essas 

experiências. 

 

Mas em relação à raça, hoje em dia, no 

trabalho que eu tenho, nos ambientes 

que eu convivo, eu nunca passei por 

nada, são ambientes muito saudáveis, 

principalmente psicologicamente. Mas 

quando eu comecei a trabalhar, meu 

primeiro emprego assim, coisa boba, 

era monitora de bife, aquela coisa só 

pra você ganhar um dinheirinho ali 

pouco, e você sair no final de semana, 

eu tinha 16 anos, e foi o primeiro caso 

de racismo que eu sofri diretamente, e 

foi muito ruim, porque no bife onde eu 

trabalhava acho que existia uns quatro 

monitores negros e o resto brancos, e a 

mãe da aniversariante chegou pra 

gente e falou ‘você não pode tocar no 

meu filho’, escolheu uma galera e falou 

‘você não pode tocar no meu filho’, e 

no começo a gente ficou até meio 

confuso, sabe, tipo assim, velho que 

doida, pra que que ela ta falando isso, 

aí quando a gente percebeu que todos 

nós eramos negros a gente percebeu, 

putz talvez isso seja um pouco mais 

grave do que a gente tava esperando. 

E... no dia eu pensei muito em ficar 
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triste e falar nossa, que merda, não 

posso encostar numa criança, existe 

alguém que virou pra mim e falou, 

nossa você não pode encostar no meu 

filho. Mas as pessoas que tavam 

trabalhando comigo no dia eram muito 

legais e falaram, não, a gente vai 

abraçar essa criança, vai brincar com 

essa criança, porque quando a festa 

tiver cheia não tem nada que ela possa 

falar. O que ela vai falar na frente dos 

convidados dela né? É uma coisa muito 

recorrente no Brasil, não é que você 

não possa ser racista, você não pode 

ser racista em público. 

 

Esse foi um dos primeiros preconceitos 

que eu sofri no trabalho. E depois 

nunca foi nada direto, nada assim 

verbal, mas aquele racismo 

institucional que você começa a 

perceber que em determinados 

ambientes você encontra cada vez 

menos pessoas negras. 
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 CENA 12 15” 

 

OFF 

 

 

 

 

A decisão do tema foi uma mistura de 

insatisfação com a falta de 

representatividade, e com o 

silenciamento que passamos enquanto 

mulheres, enquanto negras, sofremos o 

preconceito caladas na maioria das 

vezes. A gente não se reconhece e não 

reconhece esse espaço de fala pra 

podermos colocar pra fora esse 

cotidiano de opressão, de exclusão, que 

rebaixa a gente o tempo todo. 

 

 

 

Kiara caminha pela Avenida Goiás 

enquanto é filmada de costas, 

passa em frente a uma loja de 

utilidades, senta no banco de 

uma praça.  

 CENA 13 – CHAMADA DE VÍDEO 

 

1’20” 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

CHAMADA DE VÍDEO 

A***** 

 

 

 

Sim! Eu tô muito satisfeita com todos 

esses processos. Mas esses processos 
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 todos não foram a indústria né, eles são 

processos universitários, eles são 

processos de bolsas... são processos 

muito interessantes que eles valorizam 

o que você estudou, quais foram suas 

notas, congressos que você participou, 

então nesse sentido eu fico muito bem, 

porque eu acho que tudo que eu fiz me 

levou ao lugar que eu tô hoje, então 

realmente eu só tenho que agradecer. 

Um caminho muito legal que eu acho 

que foi possibilitado por muitas 

questões, por exemplo as cotas! Eu 

entrei na universidade por que tem 

cotas. 

 

Caso eu não tivesse entrado na 

universidade, eu não estaria aqui hoje. 

Podia estar em outros lugares, podia 

estar na universidade, tanto que eu 

ganhei também a bolsa pra PUC, eu 

tinha ganhado integral pra PUC mas 

como eu passei na UFG eu fui pra UFG. 

 

Eu não sabia que estaria na 

universidade, mas eu acho que as 

coisas que eu ganhei, as coisas que eu 

consegui fazer pela UFG foram 

melhores que se eu tivesse escolhido 

outro caminho, da universidade 

privada. Então sim, me sinto bem 

reconhecida na verdade, acho que o 

caminho que eu fiz, as escolhas que eu 

fiz, por causa dessas coisas que foram 

dadas no meio do caminho. 
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 CENA 14 – JARDIM DA CASA DE 

S****** 

1’30’’ 

ENTREVISTA 

 

S****** 
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INT/DIA 

 

JARDIM DA CASA DE S****** 

Sobre reconhecimento profissional, eu 

tô satisfeita sim! No ambiente da 

música, não tem isso mesmo, sabe? É 

aquela questão, ou você toca bem, ou 

você não toca. 

 

Tipo, cê vai fazer prova pra uma 

orquestra, nas orquestras grandes, que 

nem em São Paulo que você tem a 

OSESP, por exemplo, tem a Orquestra 

do Teatro Municipal, as provas são com 

biombo. Biombo é uma tela preta na 

sua frente. Eles só escutam, eles não te 

vê. 

 

Muito antigamente tinha, porque essa 

tradição de orquestra, vem da Europa. 

Inclusive o meu trabalho de TCC é um 

pouco a ver com isso, a gente tá... a 

introdução é meio que falando sobre, 

é... sobre essa relação de gênero nas 

orquestras no começo do século vinte. 

É uma história geral do mundo sabe, o 

que a gente tá fazendo.  

 

Aí no começo tinha, mas assim, mas 

agora, tipo, não tem mesmo. Até que 

cê olha pras grandes orquestras, agora, 

que nem a Filarmônica de Berlim, tem 

muita mulher, tem negro, tem asiático, 

tem de tudo sabe? Claro que, grande 

parte, numa orquestra alemã vai ter 

mais alemão, porque ela tá ali na 

Alemanha então não tem jeito (risos). 

Mas num tem esse problema. 
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 CENA 15 – ESCRITÓRIO DE L****** 2’ 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO DE L****** 

L****** 

 

 

É muito recente na memória história do  

país, os processos de auto 

reconhecimento da população negra, 

né. E hoje, eu considero, que eu me 

reconheço né, eu me reconheço a 

partir de um lugar, que é o lugar da 

pesquisa, que é o lugar da academia, 

que é o lugar da sala de aula, que é o 

lugar da produção acadêmica né, é o 

lugar da convivência com estudantes 

dos mais diversos níveis, graduação, 

mestrado, doutorado, então pensar a 

pesquisa a partir de vários níveis dentro 

do modelo que é imposto, que é o 

modelo das universidades é 

interessante, mas eu me reconheço 

também a partir de outros lugares, eu 

me reconheço a partir de uma linha 

histórica que me colocou aqui, de uma 

relação de parentesco que formulou 

esse modelo de mulher que eu sou 

hoje, de uma... de um jogo de 

fragilidade e força pensando nas 

construções de gênero que me fazem 

reagir compulsoriamente hoje da forma 

como eu tenho reagido diante dos 

problemas e diante dos prazeres da 

vida...  

 

 

Então eu me reconheço, então se 

reconhecer é reconhecer-se, sim, eu 

estou contente com o reconhecimento 

que eu tenho hoje porque eu me 

reconheço como uma pessoa plural 

dentro de um ambiente 
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 hegemônico. 

 

 

Que é um movimento que me conduz 

cotidianamente a lutar pela 

pluralização do espaço. Que é 

universal. Que é único, que parte do 

modelo de uma história única, mas a 

minha presença nesse espaço já me 

acalanta no sentido de dizer que esse 

espaço não pode mais ser único, ele 

tem que ser plural. E, quanto ao 

reconhecimento externo eu acho que, 

quando é... estudantes em geral, 

buscam interlocução comigo, é uma 

política de reconhecimento 

importantíssima. Me reconheço nesse 

espaço! 
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 CENA 16 – ESCRITÓRIO A** K**** 1’30’’ 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO A** K**** 

A** K**** 

 

Atualmente eu tô satisfeita com o 

reconhecimento que me é concebido 

profissionalmente pelo espaço que eu 

trabalho atualmente. É... mesmo que 

eu trabalhasse em outros lugares, se eu 

trabalhasse em produção de eventos 

em outros lugares, ou com outras 

pessoas, ou num ambiente que é 

majoritariamente masculino, o que 

acontece na maioria das vezes, é, talvez 

essa resposta não fosse a mesma. 

 

e é um ambiente muito bom assim, 

porque não é um ambiente excludente 

pra homens como a maioria das 

pessoas costuma achar, mas um 
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ambiente que acolhe muito bem as 

mulheres e nas suas nuances 

profissionais e nas pessoais também, 

uma coisa que a gente quando vai 

crescendo começa a perceber é que, se 

você não tá num dia bom e você não 

acertou de primeira numa coisa que 

você faz no trabalho isso não tem 

conversa, porque é esperado que você 

tenha essa excelência, essa nota dez, 

em todos os seus dias sendo que todo 

mundo é gente sabe? Cada pessoa é 

uma pessoa só. E nem sempre a gente 

vai atingir essa excelência, ou bater 

essa meta. E isso não é uma desculpa 

pra que a gente seja mediano, mas é 

compreender as limitações de uma 

pessoa, como qualquer outra. 

 

Então atualmente por eu trabalhar 

nesse espaço eu me sinto reconhecida. 

Mas já tiveram muitos ambientes onde 

eu passei... é muito ruim, é muito ruim 

você sempre sentir que tá faltando 

alguma coisa, as vezes você dá o seu 

melhor ali, ah meu faltou um por cento, 

você se liga muito mais nesse um por 

cento que falta, porque ele é muito 

mais cobrado, do que o 99 que você 

alcançou e não foi reconhecido. Então 

eu já passei por essa situação de me 

sentir imprestável, de me questionar, 

inclusive de me prejudicar muito 

psicologicamente sabe? Se eu tava 

fazendo o meu melhor dentro do 

mercado, e, mas hoje em dia eu me 

encontro numa situação boa. 
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TEC ÁUDIO VÍDEO 

 BLOCO 2  

 CENA 17 1’ 

OFF/A***** A gente tá mais próximo dessa 

representatividade, mas ela ainda não 

é suficiente. Jamais. Temos ainda 

muitos padrões pra quebrar. 

Imagens de propagandas audiovisuais 
e impressas que mostram a crescente 
presença de mulheres negras em seus 
conteúdos criativos. 

 CENA 18 1’5’’ 

INT/DIA L****** 

 

 

 Não. (risos). Penso que falta muita 
representatividade, e pra ter essa 
representatividade a gente tem que 
ter um caminho de duas vias, porque 
a gente tem que ter tanto a 
conscientização e mobilização por 
parte dos movimentos sociais 
organizados, quanto a formação 
quando a gente fala de escolas que 
preparam pessoas pra elaborarem 
mídias. Então eu não tô contente, eu 
acho que falta representatividade, e 
falta representatividade em todas as 
esferas. Tanto em produto final, 
quando você pensa numa mídia 
concreta, pensa num outdoor, tanto 
falta imagens de pessoas negras 
nesse produto final quanto falta a 
presença de pessoas negras no 
processo de elaboração. 

A gente tem que ter pessoas negras 
na criação, a gente tem que ter 
pessoas negras na distribuição, a 
gente tem que ter pessoas negras no 
planejamento administrativo da 
coisa, então assim, falta, falta 
representatividade em 
absolutamente todas as fases do 
processo de elaboração midiática. ? 
Então assim, pensar o uso de cores a 

ÂNGULO NORMAL 

 

L****** em seu escritório, sentada 
atrás de sua mesa. 

 

PERFIL 

PLANO AMERICANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 
 

 

partir de relações étnico raciais, 
pensar em uma nova gramática, e 
não é questão de ser politicamente 
correto, é questão de reconhecer que 
algumas palavras foram criadas 
compulsoriamente por um sistema de 
dominação colonial pra inferiorizar os 
sujeitos. 

 

 

 

 

 

 PLANO MÉDIO 

 CENA 19 2’30” 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

A***** 

 

Não! Não mesmo. Atualmente eu sou 
muito mais ligada a séries, então eu 
procuro o conteúdo que eu quero 
assistir. Então é fácil eu escolher um 
conteúdo que eu vou gostar e que a 
narrativa vai de alguma forma 
conversar com as minhas ideias. Mas 
em relação a tv aberta tem um déficit 
assim, gigantesco. Acho que a única 
coisa que eu posso falar que eu gostei 
muito de ver, foi o seriado Mr Brown, 
que mostra uma família negra, e não 
é uma família negra subalterna! É 
uma família negra que tem condições 
de poder dentro de uma sociedade. 
Que é uma coisa que a gente não vê! 
Eu passei a vida toda vendo novela da 
Globo e não tinha negro a não ser a 
empregada doméstica, o motorista. 
Tem assim, uma ou outra, tem a Taís 
Araújo em uma novela. Xica da Silva 
já tem um poder, uma narrativa, é 
uma nova situação. Mas a maioria 
não, né. Num tem. E ainda hoje não 
tem. 

Em maneira geral, ainda acho que a 
televisão ela falha em conseguir 
passar uma realidade existente. Ela 
continua passando estereótipos 
muito antigos, que nem naquela 
época eram verdade. Mas você tem 
uma sociedade conservadora, 

PLANO FECHADO 

Tela de computador aberta no Skype. 

Chamada de vídeo. 
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machista, pá, religiosa, e vai ter 
normalmente, você se adapta a essa 
sociedade pra apresentar algum 
conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂNGULO NORMAL 

 CENA 20 1’10’’ 

ENTREVISTA 

 

 
EXT/DIA 

S******* 

 

Ah, é sempre, tipo, que nem, questão 
assim, padrão de beleza, você vê 
propaganda na televisão, você 
sempre tem uma pessoa de pele 
clara, mais branquinha e tudo mais, 
propaganda de xampu, cabelo liso 
esvoaçante, aquela coisa assim. 

 

E quando eu era criança eu não 
entendia isso muito bem, sabe? 
Então pra mim era tipo... E acho que 
mesmo assim, isso é uma coisa, 
mesmo você tendo essas influências 
externas, volta de novo praquela 
questão da educação. E minha mãe 
sempre falou assim, ‘você é linda, seu 
cabelo é top, não tem nada de 
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S******* sentada em uma cadeira de 

frente para a câmera. 
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errado’. Tem outra coisa na televisão 
mas não quer dizer que o que você 
tem, como você é tá errado, 
entendeu? 

 

Nessa questão de aparência, pá, 

confiança, eu acho que eu tenho uma 

auto estima assim, legal. Sei lá, eu ver 

tipo assim, uma pessoa, sei lá, uma 

menina branquinha, loira, na 

televisão, falar tipo assim ‘ai, eu 

queria ser assim’, eu não, assim, 

massa, ela tá linda, tá maravilhosa, 

mas eu também sou. 

 CENA 21 1’30” 

ENTREVISTA 

 

 

EXT/DIA 

Quintal da casa de S****** 

S******* 

 

Como eu morei muito tempo fora, 
fora do Brasil é tudo muito diferente, 
assim. Mas é muito mesmo, sabe? 
Tipo assim, é tudo mais igual, assim. 
Sei lá, de certo jeito, tipo assim, fora, 
no Reino Unido, em certos... em 
muitos aspectos, tanto políticos 
quanto culturais eles são mais 
conservadores só que esse 
conservadorismo vale pra todo 
mundo, entendeu? Meio que vale pra 
todo mundo igualmente, entendeu?  

 

Eu fui perceber isso mais aqui, 
enquanto eu tava lá eu percebi isso 
aqui, porque enquanto eu tava lá, eu 
tinha aquela visão de gringo, do 
Brasil. Tipo assim, que, cê vai chegar 
e só tem Rio de Janeiro, 
primeiramente. Que o Brasil é um 
grande Rio de Janeiro e cê vai chegar 
e vai ter umas mulheres peladas 
sambando, tipo assim, parecendo que 
todo dia é carnaval. Aí é mais em 
questão dessa objetificação, acho que 
isso é mais uma coisa daqui mesmo, 
do Brasil mesmo. 
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Cê tem esse contra aí, que tipo meio 
que sobra pra mulheres, assim. E 
principalmente negras. E tipo assim, e 
quem é de fora, os gringos, meio que, 
eles tem isso na cabeça por que isso é 
um negócio que a gente mostra. O 
outdoor do Brasil pra fora, é esse, 
entendeu? Mesmo eu sendo 
brasileira, eu não sou carioca, eu 
morando lá, eu pensava que era mais 
ou menos assim. Aí depois tipo assim, 
que eu cheguei aqui, aí eu vi tipo 
assim, nossa, realmente fica 
parecendo que é só isso mesmo.  

 

Só tem isso no Brasil, e essa 
objetificação da mulher, mas tem 
outras coisas muito boas que não são 
mostradas. Creio eu que isso já 
mudou demais, eu digo na época em 
que eu morava lá, tem dez anos que 
eu tô aqui. 

Como eu fui eu era criancinha, eu 

lembrava de pouquíssima coisa do 

Brasil, então, eu lembrava mais do 

Brasil pelo que chegava lá. 

 CENA 22 1’50’’ 

ENTREVISTA 

VOZ OFF A**K**** 

 

INT/DIA  

Coletivo Centopeia  

A** K**** 

 

  

Quando ce me perguntou como eu 

enxergo esse reconhecimento na 

mídia atual pelo que eu acesso, 

primeiramente, obviamente todo 

mundo tem que pagar suas contas, a 

gente tem que ter a noção de quando a 

gente se enxerga, as vezes é pra 

atingir um nicho maior e pra vender 

mais. É a primeira noção que todo 

mundo tem que ter, ninguém vai fazer 

uma propaganda com diversas 

mulheres, diversas formas, ninguém 

não né... algumas, é, a maioria das 

marcas não vai fazer isso pra que você 

se sinta mais acolhida ou pra que você 

possa se sentir incluída na sociedade. 

E a publicidade e as mídias são uma 

PLANO GERAL 

Dia-a-dia de A**K**** no coletivo 

Centopeia  
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grande parte da sociedade, a gente 

num pode esquecer. Então 

primeiramente é sempre ter a noção 

de que essa pessoa tá fazendo ali pra 

atingir mais público e pra vender 

mais. Que ninguém é bonzinho ali e 

ninguém vai passar a mão na sua 

cabeça. E... eu enxergo assim, que se, 

eu vejo que quanto maior é a marca, 

mais é essa coisa tipo de viralizar, e 

de nossa vamos ser diversos, pra que a 

gente possa entrar na pauta. Mas eu 

vejo marcas mais locais fazendo isso, 

de forma muito genuína sabe? E é o 

que me dá uma esperança de que as 

coisas tenham uma virada gradual 

ainda que muito lenta, que elas 

tenham uma virada. Eu vejo marcas 

aqui de goiania fazendo isso porque 

não são multinacionais, e não são 

grandes instituições, são pessoas que 

trabalham em pequenas empresas e 

que elas sentem as mesmas angústias 

que a gente e que elas acham 

importante refletir isso no que elas 

vendem, então eu vejo esse processo 

dessas formas sabe, primeiro, nunca 

esquecer, não levar isso como uma 

causa social assim na raiz dessas 

palavras porque não é, as pessoas 

precisam pagar as contas a 

publicidade tá ali pra isso, ganhar 

dinheiro e sempre tá explorando 

alguém, e também eu vejo que quanto 

maior é a marca mais é só pra 

embarcar no assunto que tá na moda. 

Ontem foi representatividade, 

empoderamento da mulher, hoje é 

copa. Então tipo assim, as vezes a 

pauta vai cair, sabe? E aí isso evitar 

algumas decepções. As vezes as 

pessoas compram as marcas com 

muita força, como se elas fossem uma 

ong, como se elas fossem te 

representar pra sempre, e as vezes não 

sabe? Então tem que ter um cuidado 

com isso. Mas eu vejo dessa forma, se 

é feito de pessoa pra pessoa eu vejo 

muito mais, eu vejo que é um 

processo muito mais genuíno do que a 

pessoa tá ali no mesmo barco que eu 

to as vezes. 
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 CENA 23  45’’ 

ENTREVISTA 

 

EXT/DIA 

 Faculdade de Direito Ufg 

 

S****** 

 

Eu demorei muito tempo pra soltar o 
meu cabelo, o meu black neh, e aí eu 
decidi em uma segunda-feira depois 
do meu aniversário de vinte quatro 
anos, soltei o meu cabelo e eu tava 
sendo trainee em uma empresa e aí 
fui pra frente da televisão, são só pra 
frente da televisão, como eu sai pra 
uma reportagem, coisa que eu não 
tinha feito até então na empresa e 
nunca tinha saído na rua, algumas 
vezes, mas não definitivo, sem aquele 
processo de emancipação mesmo, aí 
na mesma semana sai uma 
reportagem daquele Waack fazendo 
o comentário super racista que 
estorou na internet e aí eu fiquei na 
reflexão, eu estava em uma TV 
fechada, em que poucas pessoas 
assistem, e fui ataca, e agora imagina 
a Maju sofre ataques racistas todos 
os dias nas redes sociais dela em 
abrangência nacional. 

 PRIMEIRO PLANO, CONTRA-

PLONGÉE, 3/4 

 

FRONTAL 

 

PRIMEIRÍSSIMO PLANO, 
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 CENA 24 2’ 

ENTREVISTA 

 

 

INT/ DIA 

A***** 

 

Sinceramente eu acho que nós 

mulheres, não ocupamos o espaço 

que devemos ainda. A gente tem 

que subir um monte de escadinha, 

sim.  
A maioria das pessoas da 
universidade, elas não vem de uma 
realidade subalterna. Não todas, a 
maioria pelo menos não. Tanto que 
eu tinha uma visão muito utópica do 
curso de publicidade quando eu 

PLANO FRONTAL 

Tela de computador aberta no Skype. 

Chamada de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

PLANO AMERICANO 

 

 

PLANO MÉDIO 

 



87 
 
 

 

entrei. Eu sonhava, eu tava 
acostumada com a casa da 
juventude, com um monte de 
pessoas com pensamentos super 
abertos, empatia e tal, então eu 
achava que eu ia chegar na 
universidade, eu ia encontrar só 
gente desconstruída, só gente foda, e 
não é que eu era super desconstruída 
nessa época não. Mas eu achava que 
algumas coisas em relação a 
preconceitos tão básicos como racial 
por exemplo, eu não sofreria na 
universidade. Eu não imaginei que 
esse tipo de coisa aconteceria comigo 
na universidade. Então a UFG ela não 
é um lugar que acolhe, ela privilegia 
quem é branco. Por que o processo 
dela, que fez você entrar ali, você 
teve benefícios durante o seu 
caminho. 

Eu acho que no começo, o que me 

chamava mais atenção era esse padrão 

absurdo de mulher na cozinha, mulher 

que não trabalha, mulher que cuida de 

filho. Mulher que faz isso, mas uma 

mulher que não sai de casa. Foi 

sempre uma coisa que me instigou, 

me dava muita angústia, mesmo 

gostando de assistir muita novela. Eu 

sempre fui muito noveleira. Eu 

assistia todas as novelas de criança de 

manhã, novela não, os desenhos, 

assistia todos os desenhos, e é 

engraçado que eu descobri que eu 

gostava de assistir novela pra ter um 

tempo a mais com minha mãe! Não 

era simplesmente a novela em si, tem 

uma coisa atrás. Só que a minha mãe 

trabalhava de tarde então a gente 

assistia mais junta a noite, mas de 

tarde eu assistia todas as mexicanas. A 

gente olha hoje assim, a qualidade não 

é aquela, é péssimo. Mas eu gostava 

muito. Eu acho que sempre me 

incomodou ver como mulheres tinham 

diferentes papéis de homens. E 

sempre pros mesmos, então cê num 

tinha uma diferença. Algumas novelas 

faziam gostar muito do personagem e 
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todas as vezes foram porque, mal ou 

bem, essas personagens mostravam 

alguma força, alguma diferenciação 

desses papéis normais. 

 CENA 25 2’30” 

ENTREVISTA 

 

 

INT/DIA 

Fic Ufg 

 

 

ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L****** 

 

. Eu não sou subalterna, nunca fui! Eu 
sou subalternizada, né?! É um 
processo histórico, não é meu, eu não 
nasci com a subalternidade. Então eu 
sou subalternizada historicamente, 
quando você me pergunta quando eu 
me percebi uma pessoa 
subalternizada, é... eu acho que foi 
quando eu sai da vagina da minha 
mãe. Nesse momento. Por que 
naquele momento alguém me olhou 
e falou: preta! Né? Eu posso, naquele 
momento, não ter tido condições de 
reação. Mas a minha identidade, ela 
já estava posta. Quando eu nasci e 
alguém abriu minhas pernas e falou: 
mulher, a condição ela já tava dada. 
Eu não poderia fugir daquele modelo. 
Como eu reagi? Constituindo a minha 
identidade, a partir das relações 
sociais pré estabelecidas. E é pré 
estabelecidas com relação a mim. Por 
que a partir do momento que eu 
nasci com uma vagina, eu não pude 
não ser mulher. Quando eu nasci com 
melanina, eu não pude não ser uma 
negra. Isso significa que não é 
natural. Isso significa que antes 
mesmo de nascer já me disseram: vai 
ser, vai ser isso. Isso mostra pra 
gente, em relações étnico raciais, em 
relações de gênero, são relações, e 
elas são socialmente construídas. Se 
elas são socialmente construídas elas 
impõem! Então como eu senti, como 
eu reagi, eu senti opressão, e reagi a 
essa opressão. Ora chorando, até 
hoje eu choro, ora gritando, ora 

PLANO DETALHE 

Mãos de L****** 

 

 

L****** em seu escritório, sentada 

atrás de sua mesa. 
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INT/DIA 

OFF 

 

Salas de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT/DIA 

ON 

Sala da FIC 

 

 

 

 

 

 

lendo, ora sentindo prazer. Essa 
reação ela continua, só que o que 
acontece, quando eu conquisto a 
emancipação enquanto sujeito e eu 
não consigo datar, os feminismos 
negros na minha vida talvez tenham 
surgido quando criança ainda, alguém 
falou assim: ‘você vai ser passadeira 
de roupa igual a sua mãe?’ e eu falei 
assim: ‘ah num quero não. Quero ser 
outra coisa’, talvez aí tenha surgido 
meu movimento, uma 
conscientização, e hoje, eu consigo 
reagir pelo embate. Pelo combate. 
Cotidiano. Mas não significa que esta 
seja a reação. Porque a reação na 
verdade ela aconteceu a vida toda, 
porque eu de verdade acredito que 
racismo é uma construção social, que 
sexismo é uma construção social, que 
as fobias são sociais. 

Foi doloroso. Foi marcado por 

muitas idas e vindas e foi 

profundamente solitário. Desde 

muito cedo... eu venho de uma 

família pobre né? Como a maioria 

das pessoas negras desse país. 

Desde muito cedo, condicionaram 

o meu lugar do ponto de vista 

socioeconômico por exemplo. E eu 

acho que eu demorei muito a 

entender que isso tinha uma 

relação direta com meu 

pertencimento étnico racial. Eu só 

sofria, eu achava que eu não tinha 

muitas chances, eu fiz vestibular, 

na minha época ainda era 

vestibular. Fiz vestibular uma 

primeira vez pra ciências sociais, 

porque eu sempre sonhei em ser 

antropóloga, hoje eu sou 

antropóloga! E era meu desejo 

mais profundo, desde de muito 

cedo eu falei quero fazer ciências 

sociais e quero ser antropóloga. Aí 

eu fiz vestibular pra ciências 

sociais, aqui na UFG, e cursei é... 
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L****** em sala de aula, atendendo 
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               INT /DIA  

     

              Sala da FIC 

pouco mais de um ano de ciências 

sociais. E aí veio muito 

sofrimento, muita angustia, porque 

eu era muito pobre e um curso que 

não é objetivo no sentido da 

formação e eu não conseguia ver, 

perspectivas profissionais. Eu 

falava ‘gente, mas se eu for 

antropóloga eu vou continuar 

muito pobre, eu vou continuar 

passando fome, eu vou continuar 

tendo que dar conta de uma família 

muito grande, uma família muito 

pobre, eu não sei...’ eu fazia 

graduação e passava roupa pras 

pessoas né. E na minha 

ingenuidade da época eu falei, ‘ah 

eu vou pra comunicação e vou 

fazer jornalismo, porque jornalista 

ganha bem’, hoje eu sei que é um 

engano, mas eu to te relatando o 

meu pensamento da época. ‘Então 

vou fazer jornalismo porque pelo 

menos quando eu falar com as 

pessoas, falar com a minha mãe, 

ela vai saber, a minha filha vai ser 

jornalista, ela vai trabalhar fazendo 

jornal’, e aí eu abandonei o curso 

de ciências sociais e fui fazer 

jornalismo muito iludida. Por isso 

que eu falo que eu era muito 

ingênua, porque eu acreditava que 

no jornalismo eu iria alcançar uma 

ascensão profissional que eu não 

conseguiria na antropologia. E 

desde o primeiro ano, na época não 

era seriado, não era semestral, 

desde o primeiro ano que eu 

percebi que o meu transito no 

jornalismo não seria tao intenso. 

Porque desde o primeiro ano eu 

percebi que eu não poderia fazer 

telejornalismo. Não que alguém 

tenha me dito, mas porque as 

meninas e os meninos que seguiam 

pro caminho do telejornalismo 

eram muito diferentes de mim. 
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Tanto em termos étnico raciais 

quanto de timidez.        Mas eu não 

sabia que essa timidez na verdade 

era resultado de uma opressão 

racista, que me dizia que eu não 

podia falar. Eu ia fazer minhas 

matérias eu queria ficar 

conversando horas com as minhas 

fontes porque eu queria saber 

como que era aquilo, e isso não 

interessa ao jornalismo, jornalismo 

ele passa muito de rasante nas 

informações. Até que um dia eu 

falei ‘não, eu quero ser 

antropóloga. Se alguém se 

apresenta pra mim eu digo, muito 

prazer, eu sou a L*****, sou 

antropóloga. 

 

PLANO DETALHE 

Olhos e cabelos de L****** 

 CENA 26 1’30” 

 A**K**** 

 

Quando a gente fala de situações 
subalternas é muito engraçado, 
porque eu sou uma pessoa que teve 
oportunidade de, primeiramente, ter 
a base do meu ensino em escolas 
particulares porque minha mãe é 
professora, então eu tinha essa bolsa 
que garantia que eu estudasse nesses 
lugares, então onde a minha mãe ia 
trabalhar eu ia estudar também. 
Quando eu passei pro ensino médio, 
passei na prova no Instituto Federal 
de São Paulo, já pude estudar em 
outro ambiente elitizado, outro 
ambiente que é, te dá acesso a 
diversas informações que talvez se eu 
não tivesse estudado em um colégio 
particular eu não teria conseguido, e 
aí depois eu passei pra universidade 
federal e esse ciclo continuou só que 
é muito engraçado porque é, na 
minha sala tem uma aluna, outra 
aluna que é negra que é a Ashlee, que 
ela veio de Barbados e ela, a gente 
tava conversando uns tempos atrás 
sobre como a gente era colocada 
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nessas situações subalternas né, e ela 
falou que um dia tava andando, eu 
não lembro onde da faculdade, e 
alguém começou a falar com ela e ela 
disse que quando parou pra prestar 
atenção aquela pessoa tava falando 
muito como se eu fosse pobre sabe? 
Ah, você passa muitas dificuldades 
aqui no Brasil? Ah, você precisa de 
alguma ajuda? E ela disse na minha 
cabeça eu só conseguia pensar, mas 
meu filho eu tenho bastante 
dinheiro! (risos) Então só que assim, 
tipo assim, a pessoa, as vezes nem foi 
uma maldade que ela quis fazer, mas 
ela já te colocou tanto nessa situação 
subalterna, tipo assim, meu, eu não 
vou agir com preconceito pra você de 
forma maldosa e tal mas ela vai virar 
e falar meu tem uma pobrezinha aqui 
que não tem uma qualidade de vida, 
que é uma fodida, porque isso é 
relacionado a nossa cor de pele. 

[6. Como foi o processo de 

percepção e de assimilação da falta de 

representatividade da mulher?] 

 

 CENA 27 1’ 

 

 

EXT/DIA  

 

ON 

S****** 

A referencia maior de mulher que eu 

tenho é a minha mãe, meu pai ficou 

doente durante um tempo, ela 

sempre sustentou a casa sempre foi 

correria, antes de me depara com 

uma vida mais independente, antes 

de vim pra Goiânia eu tinha outra 

concepção de mulher, via mulheres 

muito fortes e resilientes, e aí fui 

perceber na academia o quanto uma 

mulher é silenciada, nos estágios, a 

forma te impõem as coisas. Em 

questão de representatividade foi 

quando fui trabalhar com política, 

que percebi que as mulheres estavam 

ali estavam por cotas, não por ter 

PLANO GERAL 

S***** sentada na praça Universitária 
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galgado aquele espaço, suprindo 

cotas de partido , mas normalmente 

são mulheres brancas  de classe 

média e mesmo assim não 

conseguem ter muita visibilidade. 

Não levantam bandeira de tipo 

educação sexual na escola ou mesmo 

o aborto. Na política acho que o lugar 

em que as mulheres menos ocupam. 
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OFF 

 

Nós queremos mostrar que a 

representatividade importa. Que 

através dela nós passamos a ter 

confiança em nós mesmas do jeito 

que nós somos, sem ficar tentando 

nos encaixar em padrões impostos. A 

representatividade nos ajuda a 

reconhecer o valor de ser quem 

somos e ajuda para que a gente abra 

caminhos, abra portas para as nossas 

semelhantes. 

Imagens das mulheres filmadas cada 

uma fazendo algo relacionado à sua 

profissão. Sejam filmagens ou 

fotografias.  

 

PLANO ABERTO 

FRONTAL/PERFIL 

  CENA 23 – SALA DECORADA 10” 

 

INT/DIA 

 

 

 

Som ambiente das conversas 

paralelas quando o encontro 

acontece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As meninas chegam todas juntas à 

uma sala decorada com a temática 

de mulheres negras de sucesso. Na 

parede fotos de atrizes, escritoras, 

cantoras negras de sucesso, 

juntamente com fotos delas 

mesmas, coladas nessa mesma 

parede. As autoras as recebem e 

todas se cumprimentam com 

abraços e sorrisos. 
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 CENA 24 – ESCRITÓRIO DE L****** 2’30” 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO DE L****** 

L****** 

 

A educação, enquanto processo, 

ela... na minha opnião, ela é a 

própria porta aberta desde que as 

pessoas envolvidas no processo 

estejam dispostas a repensar-se 

cotidianamente, a reelaborar 

metodologias, a acessar novas 
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teorias, novas abordagens, novas 

perspectivas, eu penso que a 

educação ela é fantástica pra gente 

modificar sujeitos e eu não tô 

pensando na relação aprendiz e 

quem ensina não, modificar sujeitos 

a partir da relação, porque muitas 

vezes estudantes que tão entrando 

agora na graduação ou que nem 

entraram, elas modificam o seu 

olhar, né. E ao modificar o seu olhar 

elas se envolvem no processo de 

educação junto com você. E eu acho 

que a gente pensar a educação desse 

jeito, e nos colocar nesse processo, 

nesse sentido eu acho que eu tenho 

muita sorte de tá na educação, eu 

acho que é um abrir de portas.  

 

 

Então, a educação é uma 

possibilidade. Outra que eu percebo 

é a pesquisa. Eu reconheço que a 

gente vem de um modelo de 

universidade que é único, a gente 

tem um único modo de fazer 

pesquisa, a gente tem metodologias 

únicas, teorias únicas, pensadas a 

partir de um modelo eurocêntrico. 

 

Eu acredito que a gente pode 

escrever. A gente pode escrever uma 

nova história. Não significa que todo 

mundo vá ler, não significa que todo 

mundo vai concordar, mas significa 

que a gente tá tendo a possibilidade 

da escrita. E uma vez tendo a 

possibilidade da escrita a gente pode 

diversificar. É como se a gente 

tivesse pela pesquisa e pela 

educação também, a oportunidade 

de dizer assim, ‘olha, vocês que tão 

chegando, existe uma história que 
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foi contada com muita força até 

agora, ela é hegemônica, mas 

existem outras histórias, vamo 

contar aí essas outras histórias?’ 

 

Eu acho que isso é o que me garante 

vida,  eu acho que é isso que me 

garante vontade, é pulsão mesmo 

pra vida, é isso que me garante 

vontade de continuar fazendo, de 

continuar acreditando. 
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ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

CHAMADA DE VÍDEO 

A***** 

Em todo o processo tem muita gente 

que diz que você não pode, que você 

nem deveria tá fazendo isso, por que 

você tá perdendo o seu tempo 

sabe...Então é interessante ver que 

mesmo essas pessoas que elas 

acham isso por maldade  ou pqe 

realmente elas acham. Elas 

percebem que não é bem assim, que 

o caminho pode ser aberto para 

todas as pessoas, não só pra elas , 

mas para todas as pessoas também, 

mas que também eu não diria que 

um acesso fácil. Pqe eu tive muita 

sorte no meu processo eu acho que 

corri atrás de muita coisa, mas 

realmente fui muito sortuda de 

achar a Casa da Juventude no meu 

caminho, pra achar pessoas incríveis 

no meu caminho, não foi só a Casa 

da Juventude, mas assim pessoas 

mesmo que pararam e conversaram 

comigo e que tipo me deram ideias 

que fizeram muito mudar a minha 

história. Então isso começa na minha 

casa, a minha mãe por exemplo, a 

minha mãe me levava, ela sempre 

escolheu as melhores escolas, 

mesmo sendo  públicas e ela sempre 

ia ver minhas notas, como que eu 

tava indo, sempre pedia que eu fosse 

melhor nessa relação, então assim, a 

começar pela minha mãe, e  ia 

começa pela minha família... 

Então eu me sinto muito grata por 

ter encontrado tantas pessoas 

maravilhosas no meu caminho, por 

também ter essa força de correr 

atrás do que eu queria também por 

que sem eu querer não ia nada 

acontecer, mas eu vejo que essa 

fusão de coisas, quando você vai 

desbravando algum caminho, 
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mesmo que ele não seja sozinho, que 

nunca é sozinho, você vai mostrando 

outras portas pras pessoas que estão 

perto de você. Quando eu fiquei 

sabendo que esse processo ia ter de 

novo, eu tentei avisar um monte de 

pessoas aí que poderiam se 

candidatar, eu acho que assim, 

quando você mostra que é possível 

um caminho você mostra pra outras 

pessoas... 
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 CENA 26 30” 

OFF A** K**** 

Eu comecei a elencar umas 

prioridades que são coisas muito 

pequenas e muito cotidianas mas 

que desenvolvem muito mais do que 

eu ficar puta, do que só ficar 

revoltada, eu discuto sim feminismo 

com alguns caras principalmente se 

eu vejo que eles tão muito mais 

curiosos do que eles querem rebater, 

aquela frase ‘você tá me escutando 

ou você tá só esperando sua vez de 

falar?’, quando o cara tá me 

escutando eu sinto que vale a pena 

conversar, obviamente, mas se o 

cara só quer esperar a vez pra falar, 

eu prefiro muito mais pegar uma 

mulher que as vezes não tem acesso 

a essa informação e conversar com 

ela! 

 

 

Imagens do Coletivo Centopéia. 
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 CENA 27 - JARDIM DA CASA DE 

S******* 

1’30” 

ENTREVISTA 

 

 

S******* 

 

assim, eu tive coisas que me 

favoreceram, mas eu tive coisas que 
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INT/DIA 

 

 

JARDIM DA CASA DE 

S******* 

me atrapalharam muito né. E eu 

acho que tipo assim, em qualquer 

contexto você vai ter isso, 

infelizmente. Outros vai ter mais do 

que o outro. Então, quanto mais 

dificuldade você tem, independente 

se é mulher, independente da sua 

cor, nossa, aí que você tem que ir 

fundo mesmo sabe? Eu sou muito 

orgulhosa, eu gosto de brincar assim, 

que eu sou movida a ódio. A pessoa 

vira pra mim, tipo assim, ‘cê não vai 

conseguir’, aí eu ‘ah é? Ah é 

mesmo?’, aí eu vo lá assim, só de 

raiva, sabe?  

 

Então, sei lá, se eu fosse falar pra 

alguém, assim, tipo assim, velho, vai 

fundo, tem que ser na raça, tipo 

assim, vai doer, cê vai sofrer, vai 

chorar, vai ser muito difícil, mas... vai 

valer a pena. É aquela coisa assim, 

vai! Cê quer, não tem chororô, cê 

não tem que ficar lamentando, ‘ai, 

porque eu sou pobre’, ‘porque o 

meu instrumento é ruim’. Eu 

comecei com instrumento ruim 

também, professor me ensinando os 

trem tudo errado. Depois eu tive que 

quase começar de novo, então, fazer 

o que? (risos). 
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 CENA 28  

 CENA 30 – SALA DECORADA  

 

 

INT/DIA 

 

 

Som ambiente das conversas. 

 

 

As meninas tiram fotos umas com as 

outras, fotos ao lado das paredes 

decoradas, conversam enquanto 

sorriem alegremente. 
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ÂNGULO NORMAL 

 CENA 31 20” 

 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

S******* 

 

Eu sou. Nada a ver, mas... nessa 

questão de aparência, pá, confiança, 

eu acho que eu tenho uma auto 

estima assim, legal. Sei lá, eu ver tipo 

assim, uma pessoa, sei lá, uma 

menina branquinha, loira, na 

televisão, falar tipo assim ‘ai, eu 

queria ser assim’, eu não, assim, 

massa, ela tá linda, tá maravilhosa, 

mas eu também sou.  
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 CENA 32 – ESCRITÓRIO A** K**** 1’30” 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO DE A** K**** 

A** K**** 

 

Existe esse, obviamente quando a 

gente tem acesso a algumas 

informações, quando a gente 

percebe que existem canais 

midiáticos, existem empresas, 

existem pessoas, existem perfis de 

pessoas que querem que você se 

sinta insegura você começa a mudar 

a sua atitude quando você percebe 

que aquilo não é só algo que nasceu 

dentro de você aleatoriamente.  

 

Tipo assim, putz, se eu me sinto 

insegura porque eu ganhei peso, não 

saiu do nada essa ideia. Alguém quer 

que eu me sinta assim pra que eu 
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consuma determinadas coisas, pra 

que eu aja de determinada forma. 

Então em alguns aspectos, quando 

você começa a entender, participar 

de alguns diálogos sobre os debates 

das pautas feministas, você começa 

a ter uma ideia tipo ‘tá eu posso me 

sentir menos insegura porque eu sou 

uma engrenagem dentro de uma 

grande estrutura’. Mas as vezes a 

gente lida, né? É muito engraçado 

porque não que eu seja a pessoa que 

mais saiba o que eu tô falando da 

vida, mas algumas amigas minhas me 

veem como uma referência de 

mulher muito forte, que faz muitas 

coisas, que trabalha muito, que 

consegue lidar com todas as coisas, e 

as vezes eu só venho pra casa chorar, 

as vezes eu só me sinto mal por 

coisas que foram impostas a mim, 

mas as vezes eu só me sinto mal 

porque eu também sou uma pessoa. 

As vezes a gente só tem que deixar 

isso correr dentro da gente pra que a 

gente não se sinta sufocado com 

essa insegurança. 

 

ÂNGULO PLANO (NORMAL). 

3/4 

 

 CENA 33 1’ 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

ESCRITÓRIO DE L****** 

L******* 

 

Pra Bell Hooks, a partir do momento 

que há essa empatia, você pode criar 

comunidades de aprendizado. 

Quando você consegue criar essas 

comunidades de aprendizado, você 

consegue confiar. Você cria um 

círculo generoso. Você consegue 

confiar na sua interlocutora. 

 

Pra Bell Hooks, a partir do momento 

 

 

 

PLANO MÉDIO 

CONTRA PLONGÉE 

PERFIL 

 



102 
 
 

 

que há essa empatia, você pode criar 

comunidades de aprendizado. 

Quando você consegue criar essas 

comunidades de aprendizado, você 

consegue confiar. Você cria um 

círculo generoso. Você consegue 

confiar na sua interlocutora. 

 

Você vai estabelecendo acordos, 

então como eu lido com isso, não 

estando só. E não estar só nesse 

sentido, de poder olhar pra uma 

pessoa e saber qual é o limite que a 

nossa relação alcança. E aí se você 

for pensar que eu sou uma mulher 

negra lésbica, esse limite ele é muito 

raro na universidade. E aí na hora 

que eu acho uma eu falo, ‘vem cá, é 

com você que vai ser’. Então é 

fortalecendo nossas comunidades de 

aprendizado. 

 

 

PLANO DETALHE (OLHOS) 
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 CENA 34 – CHAMADA DE VÍDEO 2’ 

ENTREVISTA 

 

INT/DIA 

 

CHAMADA DE VÍDEO 

A***** 

 

Em relação a inseguranças eu acho 

que é um processo neh, um processo 

longo, que continua a acontecer, 

mas que hoje eu me sinto muito 

segura, então eu acho que hoje em 

relação ao meu corpo pelo menos, 

meu corpo hoje eu me sinto 

realizada, melhor momento da 

minha vida, por que eu realmente 

não me incômodo mais com coisas 

que em algum momento me 

incomodaram, tipo eu sempre tive 

peitinhos pequenos, então em um 

momento da minha vida eu queria 

que crescesse, que fosse grande, 

decotão, era isso que eu via na tv 

que era certo, que era bonito, era o 

que eu queria neh aí isso passou 
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também, graças! 

 

Mas eu acho eu foi um processo que 

tudo se envolveu com o meu cabelo, 

quando eu comecei a ter essa noção 

com 16 anos que eu queria o meu 

cabelo desse jeito, que era assim que 

eu era, que eu gostava dele dessa 

forma foi uma coisa que foi com o 

meu corpo também, quando eu falo 

de cabelo eu não falo só de cabelo 

eu falo da minha cor, falo da minha 

raça, da onde eu venho, então meu 

corpo também tá nessa estrutura, 

então eu acho esse processo de 

aceitação do meu cabelo foi um 

processo que fez eu aceitar meu 

corpo muito bem também. 
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 CENA 36 – O GRANDE ENCONTRO  

VOZ KIARA Nós, como autoras desse projeto, 

gostaríamos de agradecer 

imensamente à vocês, porque sem a 

participação, a disposição de vocês, 

esse projeto não teria sido possível, 

não teria sido concretizado. 

Convidamos todas vocês aqui hoje 

para entregar nas mãos de cada 

uma, o roteiro final do nosso 

trabaho, e mais uma vez, agradecer! 

Representatividade importa e vocês 

são exemplos que nos inspiram. 

Muito obrigada! 

 

Todas as entrevistadas reunidas em 

um parque, onde uma versão 

impressa do roteiro construído é 

entregue a cada uma delas. 

 

Durante a sua fala Kiara distribui as 

cópias do roteiro impresso para as 

entrevistadas. 

 

PLANO GERAL 

 

CRÉDITOS Música Felling Good – Nina Simone LETTERING: 

Produção: Ana Clara Seixas e 

Carolina Carvalho 
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Entrevistadas 

A.K. 

A.T. 

K. S. 

L. D. 

S. C. 

S. H. 

 

  Mulheres Protagonistas 

De subalternas a soberanas 
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11. Considerações finais 

 O roteiro serviu como um dos mecanismos para se fazer o sujeito subalterno 

falar, tendo que através de seus depoimentos, encontrando diferentes perspectivas de um 

mesmo semelhante. Foi possível fazer-se ouvido o sujeito colonizado que só participava 

do local de exploração e submissão, esse sujeito foi capaz de falar por si mesmo, da 

periferia de dentro da periferia e para ela. 

 Em “Mulheres Protagonistas” tivemos o relato de mulheres negras que contam 

sua trajetória de vida, expectativas e convicções sócio-políticas, acompanhando toda 

uma trajetória de dívidas históricas que assombram a existência dessas mulheres até 

hoje, e que esse roteiro seja um marco no que se diz ser subalterno e não possuir um 

local de fala devidamente reconhecido. Através do relatório de pesquisa para a 

montagem do roteiro, recortamos nossas personagens de acordo com a nossa própria 

realidade, vamos falar de nós através de pessoas como nós. 

 Destacamos a pluralidade dos depoimentos e sua originalidade, onde sua 

vivência e sobrevivência são atos políticos de resistência a um sistema que lhes querem 

fora dele. Diante dos depoimentos podemos entender a trajetória e estigmatizarão de 

mulheres negras e periféricas e sua luta cotidiana para se manter vivas e contando seus 

relatos.  

 Como mulheres nascidas e criadas em condições periféricas, as autoras do 

trabalho apresentado entendem a importância da reflexão sobre a falta de visibilidade e 

representatividade da mulher pobre, submetida por seu gênero e por sua classe social. É 

algo que está presente não só na nossa vivência. Trabalhar tema como este levanta uma 

questão que conversa com um contexto histórico de preconceito e exclusão de gênero e 

de classe econômica/social. A mulher vista como inferior, como desigual em uma 

sociedade patriarcal, onde precisou de tempo e persistência para poder conseguir 

direitos básicos de um cidadão, como por exemplo, o direito ao voto. Ao abordar tema 

como este percebe-se que o midiático reflete o social, que por sua vez também reflete 

influências recebidas do midiático. 

 Em relação as histórias e relatos, todas são únicas em sua coletividade e 

pluralidade, sendo que uma é socialmente estigmatizada por que as outras também o 

são, com isso entendemos nossos espaços de luta como comunitário, tendo que uma não 
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se sobressai mediante as outras, mas sim acontece uma empatia em relação as 

semelhanças acentuadas nas experiências de vida.  
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Apêndices 

TRANSCRIÇÃO A. T. 

1 

Hm, quando a gente fala de gênero, pra mim, isso é muito muito antigo, diferente do 

preconceito de raça que eu quando pequena não percebia o de gênero eu comecei a 

perceber muito cedo. Por que lá em casa meu pai é uma pessoa muito conservadora e 

muito machista, e minha mãe, mesmo sendo essa mulher incrivelmente forte, que 

cuidou de mim, fez tudo sozinha, tem uma sociedade que explica que a mulher pra ter 

um marido ela precisa que fazer isso, isso e aquilo, principalmente há vinte anos atrás. 

Então, muito nova, eu não sei exatamente a idade, eu brigava muito com meu pai... por 

causa disso. Por que assim, eu era muito nova, mas era assim, minha mãe, ele viajava 

pra são Paulo, trabalhava em são Paulo, e enquanto eu e minha mãe estava em casa, a 

relação era super tranquila, bonitinhas, fofinhas. Aí meu pai chegava, e ele chegava com 

um monte de regra, tipo, ‘ah, lava isso pra mim’, ‘ah, vo sentar aqui cê faz isso pra 

mim’. E aí ele pedia pra mim também.   

Então essa relação de gênero pra mim sempre foi muito, muito presente desde casa. Eu 

brigava muito com minha mãe sobre essas coisas, sem ter a noção de feminismo ou 

nada disso, só porque não fazia sentido. Imagina, só porque uma pessoa chegou em casa 

cê tem que mudar o jeito que você é? Não faz sentido! E ainda mais pra ela, que pra 

mim ela sempre foi uma heroína, uma coisa gigante assim.  

A minha mãe ela sempre foi muito forte, mas nesse aspecto, ela, ela realmente achava 

certo. Então, pra ela era normal, aí a gente com muita conversa e, e aí depois também 

entrou a casa da juventude na minha vida, que foi um lugar que me explicou o que que 

era isso, sabe? Por que essas diferenças estranhas acontecendo e por que eu tava certa de 

achar errado.  

Então eu acho que essa relação de gênero eu tenho muito nova desde casa, e aí quando 

eu via na minha casa não gostava, num gostava de ver na vizinha, num gostava de ver 

em lugar nenhum. Sempre foi uma coisa muito forte pra mim. 

 

NO PROFISSIONAL 

No profissional, ai, eu sinceramente fico na dúvida. Porque como eu te disse, naquela 

época, eu não percebia muito. Eu comecei perceber muitas coisas, depois. Em relação a 

gênero, quer dizer, em relação a gênero é capaz que sim! Mas por questões da forma 

que eu lido e dos trabalhos que eu procurei na época eu não senti. Eu sempre trabalhei 

em ambientes muito legais, então eu acho que, eu fui muito sortuda em relação a isso. 

Eu trabalhei na Inova, depois eu trabalhei como fotógrafa da UFG, depois eu trabalhei 

em uma empresa de marketing. 
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Mas em geral, eu não tive problemas pra encontrar empregos. Mas eu acho, é... que, a 

relação do salário é uma coisa que realmente aconteceu... Você consegue emprego 

porque você passa pela seleção né, e na hora dos salários o salário muda, isso já é 

preconceito. 

RACISMO 

Eu acho que eu sofro mais preconceito no cotidiano. Principalmente quando eu era mais 

nova,  e eu não sabia o que que era o preconceito, assim. Na época de criança, os 

apelidos, meus apelidos sempre foram em relação as minhas características negras, 

sabe? Tamanho da minha testa, meu cabelo... mas na época eu não relacionava que era 

racismo.  

Imagina, você não entende, por que as vezes acontece coisas com você. Cê tá ali, todo 

mundo tá brincando, e por algum motivo você não é escolhido pra jogar alguma coisa, 

ou você não tem amigos pra fazer aquilo. Você não entende qual que é o motivo, então 

acho que é interessante que tivesse uma educação prévia como Bell Hooks disse, é 

interessante que você tenha uma escola que te ensine a entender quem você é. 

 

2 

Acho que a pergunta seria como você se sente porque é o tempo todo! Porque ao 

mesmo tempo que eu falo pra você que eu não me sinto aqui dessa forma, toda vez que 

eu assisto alguma coisa no YouTube, que eu vejo que alguém acabou de sofrer um 

preconceito, bate em mim da mesma forma, dói do mesmo jeito. Porque eu sei que se eu 

tivesse na mesma posição aconteceria comigo. Então, é dolorido! Acontece o tempo 

todo. O pior pra mim é que eu sei, que mesmo com as mudanças que a gente tá tendo, 

com as gerações muito mais conscientes, é um processo muito demorado. Essa 

mudança, de consciência, pra gênero, e ESPECIALMENTE pra raça, é muito, muito 

dolorosa e difícil. Eu fico sempre pensando nas crianças. Porque, a criança é muito 

malvada. Quando criança eu não percebia bem aquele racismo mas eu percebia que, as 

crianças me tratavam diferente. Então isso é muito doloroso, e você pensar que vai por 

outras crianças no mundo que vão sofrer isso, dói muito. Mas em relação a gênero eu 

sempre fui muito reativa, então desde pequena, mesmo ficando muito dolorida com tudo 

o que eu leio e vejo em relação a gênero, eu acho que a gente tem que fazer muito pras 

coisas acontecerem ainda, a gente tá ainda numa caminhada longa. Eu nunca me parei 

por causa de gênero! Gênero sempre me dói muito mas me dá muita força pra lutar, eu 

acho que a gente tem que tá nesse movimento e tem que tá fazendo as coisas mudar. A 

relação com raça é muito diferente pra mim, por que como eu demorei entender o que 

que era racismo pra mim, ele ainda me doi muito e ainda por cima tem aquela coisa de 

ser difícil de explicar, e as pessoas taxam como mimimi, então você tem que ter ainda 

‘cautela’ de como fala, mas quem tem que ter cautela é eles e não eu! A gente tá num 

processo de mais de 500 anos de escravidão e a gente tem que explicar coisas mínimas 

pra essas pessoas, óbvias, o tempo todo sabe? Que isso aconteceu, é um problema 

estrutural, aquela coisa necessária, pá, pá, é preciso representatividade, é cansativo e é 
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dolorido porque parece que você tá falando sozinho. Quando você fala de mulher cê fala 

de direito de mulher cê tem um monte de gente aqui ó, que ajuda você, cê tem um 

monte de voz, junto com você. Quando cê fala de raça, as pessoas somem! Elas não dão 

a importância necessária ao assunto. Assim como o feminismo, o feminismo negro 

ainda precisa da ajuda de todo mundo, de homem, de mulher, e de todas as raças. 

Porque quando a gente acaba com os preconceitos é que vai ter uma realidade melhor. 

Foda que é muito utópico isso. Que as pessoas não vê. Ah, falou de feminismo vou 

ajudar, tô aqui, sou foda. Falou de feminismo negro, ah vou sair daqui que esse povo é 

muito mimizento. E quando você põe na lógica, é muito lógico, você sempre ver que o 

preconceito foi racial. As pessoas, elas fingem que não entendem, e isso me chateia 

muito e me deixa muito triste. Então, diferente do preconceito de gênero que eu sempre 

sou muito reativa, o preconceito de raça parece que a gente tá pisando em ovo, o tempo 

todo. Eu acho que não consigo ser muito... muito efetiva falando sobre preconceito de 

raça no meu facebook, conversando com pessoas que eu conheço bem, ou com pessoas 

que, com tipos de pessoas. Mas certas pessoas não te deixam falar, porque o discurso 

delas é tão nada a ver que é melhor você nem bater boca. Que não vale a pena perder 

sua saliva também. Então é isso, é um processo principalmente ao preconceito de raça, é 

muito doloroso, e ainda dói muito. O preconceito de gênero dói também, mas o que me 

dói mais é de raça... porque eu me sinto só nele. Mesmo sabendo que tem muitas iguais 

à mim. 

 

 

3 

 É outra coisa que eu acho que é diária, sabe? Sinceramente eu acho que nós mulheres 

não ocupamos o espaço que devemos ainda. A gente ainda tem que subir um monte de 

escadinha. Sim, a gente tem um monte de direitos? Tem. Mas por exemplo, aborto é 

uma questão ainda. Como que ainda é uma questão, sabe? É uma... pra mim, a gente é 

limitada sim, que a gente não tem todos os direitos que a gente deveria ter. E assim, de 

julgamento mesmo. A gente não tem um livre julgamento, nem pra andar na rua sem ser 

julgada pela roupa que a gente tá usando. Isso eu lembro da minha mãe, a minha mãe 

não queria que eu pintasse a unha de vermelho, era uma causa, era uma coisa. Coisas 

tão insignificantes que ainda pra gente é uma questão, eu vejo isso como um processo. 

Eu tenho vinte e cinco anos e tem muita coisa que eu deixei de acreditar ano passado, 

em relação a cor. Eu acho que muitas questões da vida a gente demora a realizar, a 

questão da virgindade ser uma questão, vê se pode, uma coisa muito relacionada a 

propriedade e a gente ainda tem. Tem uma outra questão ao que mulher pode ao que 

não, e se a gente pensa num movimento global, não só a gente como brasileira, mas 

mulheres do oriente médio, por exemplo, que tem uma religião que as limita o tempo 

todo, até a dar a opinião delas. Então sim, eu sinto que nós como mulheres, em geral, 

temos ainda tanto pra ir, somos extremamente limitadas em vários processos. E esses 

processos são estruturais, são religiosos, são de poder... e assim, são de poder mais do 

que tudo! Eles são de alguma forma de poder, pra limitar a gente de fazer tudo o que a 
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gente podia fazer, sinceramente. O corpo negro ele sempre foi gado né, o único corpo 

maculado é o corpo branco. E aí essas questões são muito... mas em geral, como gênero 

somos preteridas o tempo todo, e não só nós negras. Nós negras temos ainda muitos 

outros processos pra lidar, que são muito delicados e muito dolorosos mas nós em geral 

somos preteridas o tempo todo eu acho. Aí eu não sei se eu posso usar o termo 

preterida, mas limitada.  

4 

Sim! Eu tô muito satisfeita com todos esses processos. Mas esses processos todos não 

foram a indústria né, eles são processos universitários, eles são processos de bolsas... 

eles são profissionais porque eles estão me capacitando pra chegar nessa indústria, mas 

eles são de alguma forma, não desse governo, mas do governo, políticas públicas e tal, 

são processos muito interessantes que eles valorizam o que você estudou, quais foram 

suas notas, congressos que você participou, então nesse sentido eu fico muito bem, 

porque eu acho que tudo que eu fiz me levou ao lugar que eu tô hoje, então realmente eu 

só tenho que agradecer. Um caminho muito legal que eu acho que foi possibilitado por 

muitas questões, por exemplo as cotas! Eu entrei na universidade por que tem cotas. E 

eu sinceramente acho que não tem nem como comparar e eu acho muito tranquilo eu ter 

usado essas cotas porque realmente fez eu entrar no processo que eu tô hoje. Caso eu 

não tivesse entrado na universidade, eu não estaria aqui hoje. Podia estar em outros 

lugares, podia estar na universidade, tanto que eu ganhei também a bolsa pra PUC, eu 

tinha ganhado integral pra PUC mas como eu passei na UFG eu fui pra UFG. Eu não 

sabia que estaria na universidade, mas eu acho que as coisas que eu ganhei, as coisas 

que eu consegui fazer pela UFG foram melhores que se eu tivesse escolhido outro 

caminho, da universidade privada. Então sim, me sinto bem reconhecida na verdade, 

acho que o caminho que eu fiz, as escolhas que eu fiz, por causa dessas coisas que 

foram dadas no meio do caminho. 

5 

A maioria das pessoas da universidade, elas não vem de uma realidade subalterna. Não 

todas, a maioria pelo menos não. Tanto que eu tinha uma visão muito utópica do curso 

de publicidade quando eu entrei. Eu sonhava, eu tava acostumada com a casa da 

juventude, com um monte de pessoas com pensamentos super abertos, empatia e tal, 

então eu achava que eu ia chegar na universidade, eu ia encontrar só gente 

desconstruída, só gente foda, e não é que eu era super desconstruída nessa época não. 

Mas eu achava que algumas coisas em relação a preconceitos tão básicos como racial 

por exemplo, eu não sofreria na universidade. Eu não imaginei que esse tipo de coisa 

aconteceria comigo na universidade. Então a UFG ela não é um lugar que acolhe, ela 

privilegia quem é branco. Por que o processo dela, que fez você entrar ali, você teve 

benefícios durante o seu caminho. Já começa aí né. E quando eu me percebi subalterna 

em relação a gênero foi muito novo, por perceber que, eu não tive irmão ou irmã, então 

a única coisa, a comparação que eu tinha, é como minha mãe tratava eu e como minha 

mãe tratava meu pai, inicialmente, aí depois eu comecei perceber os meus amiguinhos 

da rua, eu tenho uma amiga que o nome dela é Andreza, e ela tinha um irmão que é 
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mais velho que ela mas ela só podia ir pra rua quando terminava de arrumar a casa. 

Então a gente como amiga a gente ia pra casa dela ajudar a arrumar a casa pra deixar ela 

sair. E elas faziam o mesmo, na minha casa, que minha mãe só deixava sair depois que 

arrumava casa. Então elas iam na minha, arrumavam a casa uma da otura pra poder ir 

pra rua. Mas a questão era, o irmão sendo mais velho que ela, ele não precisava arrumar 

a casa. Ele sempre tava na rua, ele sempre tava jogando bola, ele sempre não estava 

dentro de casa fazendo nada, era só a Andreza. Então isso me incomodava de um jeito 

extremamente absurdo e na rua é o único exemplo claro, absurdo assim de machismo, e 

não fazia sentido nem um e não faz né. Então em relação a gênero eu percebi desde 

nova que existia um desequilíbrio aí muito grande, mas em relação a raça eu fui 

perceber muito só depois que eu entrei na casa da juventude.  

Eu sei que minha vida mudou quando eu encontrei a casa da juventude, eu até poderia 

ter conseguido todas as coisas que eu consegui, mas não seria com a consciência que eu 

tenho sabe? E mudou muito como eu vejo as coisas, sinceramente eu não sei nem 

explicar como seria a minha vida sem a casa da juventude, porque realmente, mudou a 

forma que eu pensava, a forma como eu reagia com as outras pessoas, meus planos pro 

futuro. Eu acho que meus planos pro futuro talvez seriam muito diferentes. Porque você 

entra na casa da juventude, é uma casa pra jovens, que dava cursos de, tanto de 

informática, tanto de artes, tanto de inglês, a primeira vez que eu tive acesso ao inglês 

foi na casa da juventude. Eu tive na escola só que na escola eu não aprendia, e na casa 

da juventude eu cheguei e aprendi de forma muito mais legal. Tinha um professor que 

realmente queria explicar, que também era valorizado né, tem essas questões. Eu só 

aprendia na escola o verbo to be, eu não sabia mais nada do inglês. Esse professor fez 

eu gostar do inglês, que até então eu não gostava, achava espanhol muito mais legal. Ele 

era incrível. Sabe um professor que te faz querer estudar? Que você sai de casa pra 

assistir a aula dele? Então. Era assim, o inglês foi um dos últimos cursos que eu fiz lá. 

Eu fiz vários cursos antes disso, a casa da juventude ela não só proporcionava cursos 

profissionalizantes normais como todo lugar. Ela oferecia também, todo curso dela, se 

chamava, tipo, artes e cidadania, informática e cidadania, então você tinha umas 

palestras pra conversar sobre temas gerais. E muitas vezes eu entrava em contato com 

relação de representatividade, raça, gênero, todas as questões que são importantes e 

principalmente pra adolescentes. E a questão de sexualidade também. Uma coisa que a 

casa da juventude me fez pensar assim totalmente diferente foi como que jovem negro é 

tratado pela polícia, por exemplo, dentro do estado de Goiás. A casa da juventude foi 

um local que abriu os meus olhos pra tantas coisas que são estruturalmente erradas mas 

que você não percebe se alguém não olhar pra você e falar ‘vamos conversar sobre isso? 

O que você acha sobre isso?’ E o massa é que não eram só eles falando, eram os 

adolescentes dando a opinião deles, experiência de vida deles também, porque assim até 

então mesmo nova, mesmo negra, eu não tinha relações de agressividade com a polícia, 

porque eu sou mulher. Por isso, ainda, me distancia dessa violência. E meus amigos 

todos da casa da juventude sempre tiveram problemas, da forma que estivessem eles 

sempre eram parados na maioria das vezes. Se parados tudo bem, se não agredidos. 

Então várias ações.  
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Na infância em relação ao gênero, em relação a raça foi quando eu entrei em contato 

com esse projeto, que é a casa da juventude, que é um ambiente físico que dava cursos 

pra jovens. E que também não era só limitado a curso, então era curso, cidadania, a 

gente conversava sobre várias temáticas que eram polêmicas e que você não conversa 

normalmente na escola. Por esse processo que eu me entendi como mulher negra e pude 

perceber muita coisa. Foi um processo que demorou, não foi assim, ‘aah sou mulher 

negra agora’, mas comecei a falar sobre aquilo, e comecei perceber um tanto de coisas 

que... até aquele momento pra mim era normal. Porque pensa bem, eu num tinha contato 

com outra realidade até então. Eu tinha mais contato com realidade minha, da minha 

mãe, e realidades da novela, mas são realidades que não me tocavam, não pareciam 

comigo, eu achava que aquela era minha vida, não tinha muito... eu realmente não 

pensava, que a vida minha, da minha mãe não podia ser tão diferente. Porque era assim 

que a minha mãe que trabalhava horrores, que é uma pessoa que eu sempre me inspirei, 

ela vivia, então não tinha outra forma. Meio que, quando eu entro na CAJU eu percebo 

que sim, há outras formas, a gente não tá sendo mostrado, não tá sendo representado, 

mas existe outras formas e a gente tem que usar caminhos pra chegar lá. Eu acho muito 

engraçado que na CAJU eles sempre levaram a gente nesse processo. De mostrar o 

caminho e mostrar como chega lá. Porque as vezes cê num sabe como chegar né? Você 

tipo sabe ‘aah, tem esse processo, você pode até entrar, mas é meio longe pra você’. 

Então assim, até pra conseguir emprego, eles ajudaram a fazer o currículo, eles tinham 

palestra de como conseguir emprego, muitas pessoas da CAJU tinham entrado na 

universidade. Então essas pessoas iam conversar com a gente. Então você via pessoas 

dali, do mesmo ambiente que você, que cê começa a frequentar, indo na universidade. 

Então cê já vê que existe aquele caminho também. E outros processos também, mas eu 

vejo que foi a casa da juventude ali, por volta dos 12 anos, que eu comecei a perceber, 

que a minha realidade não necessariamente tinha que ser aquela pra sempre, eu tinha 

outras oportunidades. 

6 

Eu acho que no começo, o que me chamava mais atenção era esse padrão absurdo de 

mulher na cozinha, mulher que não trabalha, mulher que cuida de filho. Mulher que faz 

isso, mas uma mulher que não sai de casa. Foi sempre uma coisa que me instigou, me 

dava muita angústia, mesmo gostando de assistir muita novela. Eu sempre fui muito 

noveleira. Eu assistia todas as novelas de criança de manhã, novela não, os desenhos, 

assistia todos os desenhos, e é engraçado que eu descobri que eu gostava de assistir 

novela pra ter um tempo a mais com minha mãe! Não era simplesmente a novela em si, 

tem uma coisa atrás. Só que a minha mãe trabalhava de tarde então a gente assistia mais 

junta a noite, mas de tarde eu assistia todas as mexicanas. A gente olha hoje assim, a 

qualidade não é aquela, é péssimo. Mas eu gostava muito. Eu acho que sempre me 

incomodou ver como mulheres tinham diferentes papéis de homens. E sempre pros 

mesmos, então cê num tinha uma diferença. Algumas novelas faziam gostar muito do 

personagem e todas as vezes foram porque, mal ou bem, essas personagens mostravam 

alguma força, alguma diferenciação desses papéis normais. Tinha Rubi, por exemplo. 

Rubi é totalmente assim diferente em alguns aspectos, tem um monte de coisa que não é 
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legal em Rubi, como por exemplo aquela coisa toda de competitividade feminina, mas 

foi a primeira novela que eu vi, que tinha como central a história de uma mulher. Não 

era um homem, não era uma mulher correndo atrás de um homem, querendo... era uma 

mulher correndo atrás do que ela queria, mesmo sendo uma narrativa de uma vilã. Mas 

é massa. Eu fiquei assim, encantada com a novela, fiquei anos e anos esperando a 

continuação dessa novela. A Usurpadora, porque as duas mulheres eram a força da 

novela. Então acho que eu fui vendo muitas novelas, não só as mexicanas como as 

brasileiras também, e eu me identificava quando eu via mulheres em papéis fortes. 

Parece que tem uns papéis que é tão besta, que eu não tinha paciência. Essa aí vai ficar 

correndo atrás desse aí a novela toda. E ainda tem né, é muito comum. Então essa falta 

de representatividade de uma mulher que fuja do padrão sempre me incomodou. Eu não 

sei quando, a partir de sempre, mas desde de muito nova, porque é uma coisa que eu vi, 

que na época que eu não fazia relação que o que a minha mãe via na tv era o que afetava 

ela a ser um pouco amélia com meu pai, mas me incomodava já. 

 

No primeiro ano de faculdade, eu não tinha computador. Aí eu fazia os trabalhos de 

faculdade, com meus amigos. Aí eu fazia na biblioteca também, mas era muito ruim. 

Então tipo, quando terminou o final do primeiro ano da universidade eu fiquei 

trabalhando esses três meses em campinas e depois fui ali pro centro, na mesma loja, 

pra conseguir o dinheiro do meu computador. Eu comprei um MAC. Na época consegui 

juntar 2 e 500 e tive que parcelar mais mil. Jurei que ia ser criativa, fazer design, falei 

‘tem que ser MAC’, ai se eu soubesse eu não teria comprado um computador tão caro, 

teria feito uma viagem pela América Latina. Trabalhei horrores, foi um trabalho muito 

pesado. E aí eu percebi que naquela época, quando se fala pra pessoa ter mais acesso, 

mais conscientização, se a pessoa não tem nem tempo de estudar, ou de ler qualquer 

coisa. Qualquer coisa que eu acesso mais fácil é a tv, então a tv passa muito essas coisas 

que a gente aprende. Então a falta de representatividade da mulher, e a falta de 

representatividade da mulher negra, que aí não existe mesmo, que é bem pouquinha, 

afeta nossa vida de forma muito doída, principalmente de quem não vai ter acesso a essa 

academia. Que a academia ela apresenta um monte de coisa legal, mesmo com seus 

problemas ali, quando se fala de mulher negra e tal. Mas ela ainda apresenta um espaço 

pra você falar sobre isso. Professores que tem essa mentalidade, congressos, tem 

pessoas ali. Que nem eu tinha na casa da juventude, que me apresentou esses ambientes 

um pouco. Mas no dia a dia, eu não vejo que exista um lugar que você converse sobre 

isso de forma mais aberta.  

 

7 

Não! Não mesmo. Atualmente eu sou muito mais ligada a séries, então eu procuro o 

conteúdo que eu quero assistir. Então é fácil eu escolher um conteúdo que eu vou gostar 

e que a narrativa vai de alguma forma conversar com as minhas ideias. Mas em relação 

a tv aberta tem um déficit assim, gigantesco. Acho que a única coisa que eu posso falar 
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que eu gostei muito de ver, foi o seriado Mr Brown, que mostra uma família negra, e 

não é uma família negra subalterna! É uma família negra que tem condições de poder 

dentro de uma sociedade. Que é uma coisa que a gente não vê! Eu passei a vida toda 

vendo novela da Globo e não tinha negro a não ser a empregada doméstica, o motorista. 

Tem assim, uma ou outra, tem a Taís Araújo em uma novela. Xica da Silva já tem um 

poder, uma narrativa, é uma nova situação. Mas a maioria não, né. Num tem. E ainda 

hoje não tem. Eu tô acompanhando a conversa das pessoas dando um boicote nessa 

novela da Globo porque ela se passa na Bahia e não tem ninguém negro. Eu fico com 

esse sorriso gigante quando falo sobre isso porque eu acho massa as pessoas perceberem 

o poder que tem. Somos cinquenta e sete por cento da população, eu não sei, mas é um 

tanto absurdo, a gente tem um poder de compra, de boicote, um poder gigante, só que a 

gente também não para pra pensar nisso. Eles teriam que por mais que um ou dois 

atores negros, porque normalmente é isso que tem na novela, dois, três, e assim, 

secundários, não vai ser principal também. Então, não! Não me sinto representada de 

forma nenhuma nas novelas e nos conteúdos de tv aberta, e até a televisão fechada, ela 

não vai ter esse tanto de conteúdo, porque eu procuro e acho o conteúdo que eu quero. 

Mas se você for olhar, não tem. Tem muita coisa bacana, tem um tal de... ai num sei, 

esqueci o nome, mas tem um projeto incrível, de uma moça do Brasil, que você pode 

assistir vários filmes que pelo menos tem que ter um diretor, ou um diretor artístico, 

alguma parte de construção do filme tem que ser de uma pessoa negra. Escritor e tal, eu 

achei incrível!  

8 

Em maneira geral, ainda acho que a televisão ela falha em conseguir passar uma 

realidade existente. Ela continua passando estereótipos muito antigos, que nem naquela 

época eram verdade. Mas você tem uma sociedade conservadora, machista, pá, 

religiosa, e vai ter normalmente, você se adapta a essa sociedade pra apresentar algum 

conteúdo. Mas assim, já passou essa fase. A gente já tem um meio de contato pra falar, 

‘não queremos isso’, e isso é feito, mas a televisão ainda não viu isso bem. Porque esse 

tipo de gente ainda existe, muita gente conservadora, mas a televisão, assim como a 

publicidade, assim como a comunicação em geral, ela tem o dever, de não ficar 

replicando o que as pessoas pensam. A gente pensa um monte de coisa errada saca? Ela 

tem os recursos necessários pra apresentar a realidade que existe e mais verdadeira em 

muitas coisas, em relação a mulher, em relação a mulher negra, em relação aos 

relacionamentos homoafetivos, e toda vez que são usadas essas coisas, elas são usadas 

como uma parcela de dois por cento de uma novela ou de um programa, e normalmente 

não na narrativa. Tem uma propaganda pra falar sobre isso. As vezes você tem uma 

propaganda de 30 segundos, ou de 1 minuto em 24 horas que toda a outra programação 

fala de... ela continua... mesmo que discretamente que agora não é de forma tão aberta 

assim, não aquele preconceito assim explícito, mas continua aqueles arquétipos tão 

antigos, mulher continua na cozinha enquanto o marido tá lindo trabalhando o dia todo. 

Não que isso não seja possível, tudo bem. Mas quando você vê só a mesma 

representação sempre, acaba que é pobre e não representa a nossa realidade mais. 
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9 

Eu vejo que quando uma mulher passa...Deixa eu começar de novo, por que são tantas 

coisas na verdade, são tantas ideias... 

Em todo o processo tem muita gente que diz que você não pode, que você nem deveria 

tá fazendo isso, por que você tá perdendo o seu tempo sabe...Então é interessante ver 

que mesmo essas pessoas que elas acham isso por maldade  ou pqe realmente elas 

acham. Elas percebem que não é bem assim, que o caminho pode ser aberto para todas 

as pessoas, não só pra elas , mas para todas as pessoas também, mas que também eu não 

diria que um acesso fácil. Pqe eu tive muita sorte no meu processo eu acho que corri 

atrás de muita coisa, mas realmente fui muito sortuda de achar a Casa da Juventude no 

meu caminho, pra achar pessoas incríveis no meu caminho, não foi só a Casa da 

Juventude, mas assim pessoas mesmo que pararam e conversaram comigo e que tipo me 

deram ideias que fizeram muito mudar a minha história. Então isso começa na minha 

casa, a minha mãe por exemplo, a minha mãe me levava, ela sempre escolheu as 

melhores escolas, mesmo sendo  públicas e ela sempre ia ver minhas notas, como que 

eu tava indo, sempre pedia que eu fosse melhor nessa relação, então assim, a começar 

pela minha mãe, e  ia começa pela minha família... 

Assim eu sempre tive um apoio muito forte da minha mãe tipo assim pra estudar,e 

depois a minha família também achava super legal isso, mesmo que algum momento 

assim “ tá na hora de trabalhar”, mas ao mesmo tempo é importe você estudar ... e isso 

na onde eu morava eu era meio que conhecida tipo “ahhh A***** gosta de estudar, 

A***** gosta de fazer isso, mas A***** gosta de estudar também” e eu acho isso 

bacana que isso mostra  que não existi só um caminho, mas que na verdade também ele 

não é pra todo mundo, eu sei que eu fui muito sortuda de ter achado pessoas no meu 

caminho que me levaram a esses lugares, tanto esse professor de inglês que eu gostei 

tanto de inglês que eu continuei estudar, por que ele realmente fez eu gostar de estudar 

inglês, eu não cheguei a  o curso pré-vestibular na Caju, nossa aquele lugar é 

maravilhoso, só que não fiz por que eles aceitavam uma idade e eu tinha menos, só que 

na escola eu ganhei a bolsa do professor pra estudar, pra fazer um cursinho de 

vestibular, e aí no cursinho de vestibular eu passei, cheguei em uma universidade e 

encontro professores que me abrem portas também, e pessoas também a minha prima 

que é a Maria das Neves ela tem uma ligação muito forte com o pro-Afro, ela estudou 

na PUC, então me apresenta o Pro-Afro, me apresenta várias coisas, me apresentou essa 

bolsa que eu tô aqui hoje em dia, minha outra amiga me apresentou o curso que eu tô 

fazendo, então eu vejo que muito desses processos são por que outras mulheres, nesse 

meu caminho tenho muitas mulheres e homens também, mas tem muitas mulheres que 

fizeram ele possível sabe, por que sabendo os problemas que temos, essas pessoas 

mostraram outras alternativas. Então eu me sinto muito grata por ter encontrado tantas 

pessoas maravilhosas no meu caminho, por também ter essa força de correr atrás do que 

eu queria também por que sem eu querer não ia nada acontecer, mas eu vejo que essa 

fusão de coisas, quando você vai desbravando algum caminho, mesmo que ele não seja 
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sozinho, que nunca é sozinho, você vai mostrando outras portas pras pessoas que estão 

perto de você. 

Quando eu fiquei sabendo que esse processo ia ter de novo, eu tentei avisar um monte 

de pessoas aí que poderiam se candidatar, eu acho que assim, quando você mostra que é 

possível um caminho você mostra pra outras pessoas... Ai tem uma frase maravilhosa, 

que eu não sei de quem é, acho que é Frida Khalo, não sei, não sei, que fala quando uma 

mulher quebra uma barreira todas as outras mulheres vai junto. Então eu vejo que tantas 

outras mulheres já desbravaram tantos caminhos por mim, que pra mim ficou mais 

“fácil” encontrar esses caminhos agora. 

Eles tinham algumas questões para a subalternidade, mas como é um processo, eles não 

podem por isso de forma explicita então, mas foi um projeto que era pra ser designado 

para pessoas que tem uma falta de representatividade que tem problemas para conseguir 

uma bolsa no exterior .E quem tirou esse projeto do papel foi uma trabalhadora do Brite 

Consu, que ela, tipo assim, ela não tinha, não existia esse projeto, ela crio esse projeto 

era um projeto piloto, e ela mesmo sendo branca, o foco era pessoas negras, mesmo que 

no final do p´rojeto tenho sido só pessoas negras, mas assim tem a ver com o projeto 

tem haver com mulher e com outras questões, mas inicialmente o projeto atendia mais 

essas pessoas  

 

 

10 

Engraçado, mas mesmo achando que eu tô tranquila em relação a muita  dessas coisas, 

quando alguma coisa acontece, um absurdo, eu realmente fico sem ação, eu consigo ter 

uma conversa com alguém muito estranho que converso comigo, tipo uma pessoa da 

universidade que tem uns pensamento muito nada haver, a gente pode até tentar ter essa 

conexão, mas uma pessoa aleatória na rua faz uma coisa dessa eu fico realmente sem 

reação, mas voltando aqui... 

Em relação a inseguranças eu acho que é um processo neh, um processo longo, que 

continua a acontecer, mas que hoje eu me sinto muito segura, então eu acho que hoje em 

relação ao meu corpo pelo menos, meu corpo hoje eu me sinto realizada, melhor 

momento da minha vida, por que eu realmente não me incômodo mais com coisas que 

em algum momento me incomodaram, tipo eu sempre tive peitinhos pequenos, então 

em um momento da minha vida eu queria que crescesse, que fosse grande, decotão, era 

isso que eu via na tv que era certo, que era bonito, era o que eu queria neh aí isso passou 

também, graças, e agora eu posso usar vários decotes gigantes que ele é pequeno, mas 

essa relação com o corpo eu não vou saber exatamente como eu fiz pra me lidar com 

ela, engraçado, mas eu acho eu foi um processo que tudo se envolveu com o meu 

cabelo, quando eu comecei a ter essa noção com 16 anos que eu queria o meu cabelo 

desse jeito, que era assim que eu era, que eu gostava dele dessa forma foi uma coisa que 

foi com o meu corpo também, quando eu falo de cabelo eu não falo só de cabelo eu falo 
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da minha cor, falo da minha raça, da onde eu venho, então meu corpo também tá nessa 

estrutura, então eu acho esse processo de aceitação do meu cabelo foi um processo que 

fez eu aceitar meu corpo muito bem também, e ve que ele não era igual na TV, mas 

acho que também na época começou muitas ideias iguais a essa tanto na universidade, 

mas agente ouvia muito as pessoas falando, não foi só eu é claro, as pessoas 

conversando que você para e ouve as pessoas, por exemplo falando em relação a  de 

ideologia quando eu entrei na faculdade tinham os grupos de feminismo como lá na 

Faculdade de Educação e aí eu tinha ido em algumas sessões deles, achei muito bacana, 

mas quando eu fui falar de aborto, eu era muito, muito contra, sabe, mesmo sabe  

aquelas coisa besta que a gente fala “ahhh nesse caso nesse caso nesse caso eu não sou 

contra” eu passei por essa fase absurda e engraçado como quando outra pessoa fala 

alguma coisa me fez repensar tudo que eu pensava e acho esse processo tão 

maravilhoso, então eu lembro no dia exatamente quando eu parei de achar que aborto 

era uma coisa, questão mais religiosa, mas mesmo sendo mais ligada a religião nessa 

época, isso pra mim era coisas completamente diferentes, acho que a mulher tem que ter 

autonomia sobre o próprio corpo, no momento, em não lembro exatamente qual foi 

nossa conversa, eu queria muito lembrar, foi uma conversa maravilhosa, eu lembro que 

eu cheguei com um pensamento mais tranquilo nessa época quando eu terminei o 

segundo grau, tipo, eu entendo sobre o aborto, acho que as pessoas tem que fazer, é uma 

questão de saúde pública, eu não acho mais que a minha religião deveria impor o que 

todas as pessoas devem fazer, mas ainda tinha aquela que tipo “ ainda acho errado”, eu 

não percebia que era só uma questão de poder sobre a mulher, é uma forma do homem, 

do patriarcado melhor dizendo, de julgar a mulher. E todo vez que rolava alguma  

dúvidas na minha cabeça eu perguntava “se fossem homens que tivessem filhos 

Amanda, eles já estariam abortando”. 

Em relação a corpo e imagem eu vejo que foi uma relação que foi mais difícil pensando, 

não foi corpo e imagem assim, eu tive essa questão do peito, mas a corpo e imagem era 

muito relacionado a minha cor da pele, muito mais do que formato, mas a minha 

imagem ser negra é essa que eu vejo no espelho e não é essa que eu vejo na TV, que eu 

não via nos lugares que eu ia, isso até na escola não tinha tanta gente negra assim, 

tinham por que era uma escola pública, mas em geral ela não era tão negra, aí eu 

começo a ver essas pessoas na Casa da Juventude, a Caju ela da subsídio para as 

pessoas irem pra lá, ela dá o transporte, dava o lanche, então eles davam um ambiente 

também que era convidativo por jovens esta que a escola as vezes ela nem é. 

Então em relação a imagem tem esse leque até hoje  de representatividade da minha cor 

na TV, aí eu acho que sim tem essa insegurança grande quando você tá na adolescência 

principalmente, você que se sentir bonita mas não tem ninguém que você pode se 

comparar. 

Eu me sinto muito tranquila em relação a liberdade de expressão por que eu sempre 

falei o que queria dentro de casa mesmo que meu pai não aceitassem tão bem a forma 

que eu falava, eu sempre falei muito e eu realmente não ficava calada quando alguém 

em falava alguma coisa, mas se eu tinha algo que não queria falar eu escondia. Eu vejo 

que tudo que eu quero falar eu falo, então eu consigo expressar minha opinião tanto na 
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minha família ou fora e de novo a Caju me facilitou isso por que você tem um discurso 

você tem provas, você tem como falar, argumentar, quando você entende o processo de 

se posicionar e saber como falar as coisas e de ter um background bom. 

Hoje eu tenho essa autonomia, antes eu não tinha, aos dezoito, não tinha com quinze, 

por que a gente se sente insegura, você tem outros ambientes que te deixam inseguro, 

como por exemplo em alguns ambientes você fica inseguro de falar, vira pra pessoa e 

diz “ eu posso falar?” por que eu sei que quando eu falar essa pessoa não vai aceitar 

muito bem. Pra mim o pior é quando a gente não percebe as coisas, as coisas são tão 

infiltradas na sua cabeça que as vezes você precisa de alguém pra falar isso aqui. Não 

que você não saiba, não que você não teve acesso ao Feminismo Negro, mas 

simplesmente por que você repete todo o que as pessoas faziam e de alguma forma isso 

tira um pouco das suas inseguranças que você podia ter, então acho que é um processo. 

Me sinto muito mais livre hoje em relação a muitas coisas em relação o corpo, em 

relação ao que penso e ao que eu falo, mas eu sei que quando eu entrei na faculdade não 

é assim, foi um processo, e foi um processo bom por que foi com pessoas, conversando 

com pessoas na universidade, e pra nós mulheres são tantos processos neh, tanta coisa 

que a gente tem que se livrar. 

Qual seu sonho? 

Hoje eu tô fazendo psicologia de Mídia, um dos meus sonhos é voltar para o Brasil e 

trabalhar com algum significado, que eu faça um trabalho que vai me dar a 

oportunidade de trabalhar com mulheres que façam a diferença, e eu por estar nesse 

grupo que eu faça a diferença, que eu aprenda também, que faça alguma diferença na 

TV, espero ser esse pedacinho de pessoa que faça uma diferença na TV brasileira em 

algum momento, sei lá já vou mandar meu currículo pra TV Cultura, mas em geral é 

isso eu espero que de alguma forma que meu trabalho no futuro seja em relação a 

mulher, por que a mulher foi algo sempre presente na minha vida e eu me sinto muito 

bem conversando sobre isso, escrevendo sobre isso, tão eu acho que é uma paixão 

minha. 

Trajetória 

Minha mãe sempre foi essa pessoa que valorizou o estudo, teve uma época em a gente 

morou em  Aparecida de Goiânia, bem longe do Setor Universitário, mas ela me pegava 

todo dia, a gente saia de lá bem cedo e vinha pra estudar no Setor Universitário, que é 

uma longa caminhada e ela depois ia pro trabalho dela, então ela fez vários sacrifícios 

durante a vida dela toda só pra me proporcionar os melhores lugares pra estudar minha 

mãe foi bastante presente na minha vida sim, se tinha reunião de pais ela ia, se tinha que 

tá na escola ela estava, muitas vezes só minha mãe ia no colégio, ou as mãe que não 

trabalhavam. Então eu percebo que o processo primeiro foi minha mãe te ter me 

incentivado e ou acho que quando você alguém que você ama falando pra você que 

“ahh que bom que ce fez isso, por isso, por aquilo” você se sente de alguma forma 

incentivada a continuar. E depois eu vejo que meu segundo processo que me ajudou em 

tudo que aconteceu na minha vida depois foi a Casa da Juventude que me proporcionou 
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pensar em questões sociais assim de forma profundar e perceber que eu sou das 

humanas, mesmo que o que desse dinheiro fosse exatas, mas eu não conseguiria ir pra 

esse lado se fosse pra eu ficar feliz. Escola foi também muito essencial pois eu gostava 

de estudar, eu ia muito pra escola amando aquilo. 

 

TRANSCRIÇÃO A. K. 

1 

Eu nunca sofri nenhum preconceito em relação ao meu gênero, inclusive é uma 

discussão recorrente que eu tenho com a minha irmã porque no ramo que a minha irmã 

trabalha, minha irmã é de exatas, trabalha com área exterior, o preconceito de gênero é 

muito grande, então a gente fica trocando essas experiências. E nunca foi algo que 

aconteceu comigo, uma coisa que acontece frequentemente com ela. Por que geralmente 

na área de exatas são preteridos os homens, é um pouco complicado pra ela. Enquanto 

comigo isso nunca aconteceu. Mas em relação à raça, hoje em dia, no trabalho que eu 

tenho, nos ambientes que eu convivo, eu nunca passei por nada, são ambientes muito 

saudáveis, principalmente psicologicamente. Mas quando eu comecei a trabalhar, meu 

primeiro emprego assim, coisa boba, era monitora de bife, aquela coisa só pra você 

ganhar um dinheirinho ali pouco, e você sair no final de semana, eu tinha 16 anos, e foi 

o primeiro caso de racismo que eu sofri diretamente, e foi muito ruim, porque no bife 

onde eu trabalhava acho que existia uns quatro monitores negros e o resto brancos, e a 

mãe da aniversariante chegou pra gente e falou ‘você não pode tocar no meu filho’, 

escolheu uma galera e falou ‘você não pode tocar no meu filho’, e no começo a gente 

ficou até meio confuso, sabe, tipo assim, velho que doida, pra que que ela ta falando 

isso, aí quando a gente percebeu que todos nós eramos negros a gente percebeu, putz 

talvez isso seja um pouco mais grave do que a gente tava esperando. E... no dia eu 

pensei muito em ficar triste e falar nossa, que merda, não posso encostar numa criança, 

existe alguém que virou pra mim e falou, nossa você não pode encostar no meu filho. 

Mas as pessoas que tavam trabalhando comigo no dia eram muito legais e falaram, não, 

a gente vai abraçar essa criança, vai brincar com essa criança, porque quando a festa 

tiver cheia não tem nada que ela possa falar. O que ela vai falar na frente dos 

convidados dela né? É uma coisa muito recorrente no Brasil, não é que você não possa 

ser racista, você não pode ser racista em público. Por exemplo, se eu abraço o filho dela 

e só tá ela e a criança eu posso tomar uma bronca, mas se eu abraço o filho dela na festa, 

ela não fala nada, porque ela sabe que ela vai ser recriminada. E isso é de uma 

hipocrisia gigante mas a gente era novo, a gente queria pirraçar também de volta, e foi 

uma forma que a gente encontrou de não ficar chateado a respeito disso. Esse foi um 

dos primeiros preconceitos que eu sofri no trabalho. E depois nunca foi nada direto, 

nada assim verbal, mas aquele racismo institucional que você começa a perceber que em 

determinados ambientes você encontra cada vez menos pessoas negras. Quando eu 

entrei na faculdade... primeiro de tudo quando eu vim pra Goiás né, porque assim, já é 

um estado que tem poucos negros, então você vai pra alguns ambientes, vai pra alguns 

lugares e, eu já tive um choque, nessa questão. Aí entrar na universidade, que é um 
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espaço ainda mais elitista, as vezes não só na sua sala, como já aconteceu na minha 

cidade antiga que é Santos, mas sim na faculdade inteira, no prédio inteiro, cê olha 

assim cê vê três alunos e aí é, esses alunos eles são bem mais claros que você as vezes, 

aí você começa a pensar, começa a conviver com esse racismo institucional. Quando 

você faz publicidade, uma coisa que as pessoas conversam um pouco a respeito, o curso 

de publicidade é um curso muito elitista. Quando você chega numa favela, a criança que 

mora lá, as vezes ela não tem noção do que é trabalhar com publicidade e que ela pode 

ser um publicitário. Então desde o começo, quando ela nasce, já é descartada, porque ela 

não conhece aquilo. As vezes essa informação não chega pra ela, ou se ela chega, 

existem várias ferramentas que são muito caras pra ela acessar. Por exemplo, ‘ah, vou 

fazer um curso de photoshop’, posso entrar na faculdade e posso fazer isso, mas será 

que eu não preciso de outras bagagens que não tão dentro da universidade que eu posso 

acessar? Então a gente já é de um curso que é muito elitizado dentro de uma 

universidade pública, é um espaço elitizado dentro do estado onde tem poucos negros e 

eu escolhi uma profissão que, uma área, dentro da publicidade, que é a produção de 

eventos, o leque só vai fechando, quanto mais longe eu chego parece que menos pessoas 

igual a mim eu encontro. Então, é... é muito doido pensar nisso, porque eu, eu sempre, 

foi conversado muito na minha casa desde que eu sou muito nova a respeito de racismo, 

ainda mais nesses ambientes cotidianos, eventos profissionais, mas aí quando você 

começa a se deparar com essas questões mesmo, de perceber ‘é disso que meu pai tava 

falando’, é muito estranho, então não é, não é nunca coisa direta, nunca é um embate, 

que é uma coisa muito tradicional do nosso país, mas é sempre aquela coisa nebulosa, 

você percebe que tem alguma coisa acontecendo, você sempre se questiona ‘meu, será 

que eu tô doida? Será que esse caso que eu sofri aqui é racismo? Será que se eu for 

trabalhar na produção de um evento, esse cara que é o meu chefe nesse momento ele vai 

ser firme comigo porque é um evento que tá lidando com muita gente ou será que ele 

vai ser firme comigo porque ele acha que eu posso fazer menos coisas por ser mulher, 

ou por ser negra ou por ser mulher negra, sabe? Então é, quanto mais longe eu to indo 

na minha carreira, mais eu fico me questionando essas coisas. Eu vejo algumas atitudes 

e elas são tão sutis, elas são tão enraizadas que a gente não consegue identificar de cara 

se aquilo ali que você passou foi um preconceito ou se a pessoa só tá cumprindo o papel 

dela? Por exemplo, se alguém fala comigo, aqui onde eu trabalho atualmente, e eu 

nunca passei por isso aqui, até porque de dez gestores que nós temos aqui dentro oito 

são mulheres, então assim, é um ambiente que já tem muita empatia e que esses pontos 

aí já são muito bem trabalhados, até porque todo mundo sofre um pouco dessa parcela 

da sociedade aqui, nunca precisei passar por isso nesse espaço. Mas existem alguns 

trabalhos que a as vezes a gente pega por fora e aí por exemplo, se uma pessoa, as vezes 

ela me explica tudo muito bem mas as vezes de uma forma tão infantilizada eu nunca 

sei se a pessoa ela tá achando que eu não tenho a capacidade de entender aquilo, ou se 

ela só tá ‘meu, eu nunca te vi na vida, eu não te conheço então eu vou explicar da forma 

mais básica que eu puder pra que você entenda’,  então, é um ambiente muito nebuloso, 

eu acho que, os preconceitos que eu sofro hoje em dia são muito nebulosos, muito 

enraizados e muito institucionais. De muita solidão assim. Então as vezes é mais 

dolorido você sofrer um ataque mas você ter certeza do que você tá falando, tipo assim 
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‘aquele cara me chamou de macaco’, cê ter certeza, poder colocar esse cara na justiça, 

do que você passar por essas questões assim, que são muito minunciosas, que você tem 

que olhar com muita atenção. 

 

2 

Quando eu me deparei com questões mais diretas tanto no âmbito profissional quanto 

no pessoal, sofri preconceito nesses espaços, quando foi mais direto, eu me senti muito, 

você se sente muito atacado, você se sente muito triste e é uma sensação de impotência 

muito grande. Porque é uma situação que ela não vai acabar hoje, você tem que, por 

mais triste mais magoado que você se sinta, você tem que entender que aquilo ali 

continua. Sabe? Que é um fato, que você pode resolver aquela situação naquele 

momento, mas que, não só você, como outras pessoas, tão passando por aquilo. Então 

você sente muito mas é um baque muito grande, você tem que se recuperar muito rápido 

porque podem vir outros, e etc. Mas quando essas questões são mais brandas, ou mais 

institucionais como eu tava falando antes, eu me sinto muito mais indignada por incrível 

que pareça, porque eu acho que quando o racismo ele é institucional ele te limita em 

opções de crescimento, opções econômicas, de educação, então eu me sinto muito mais 

indignada do que alguém vir e me atacar pessoalmente. Porque as vezes o problema ser 

diretamente comigo eu posso resolver ele, sabe? Mas as vezes, outras pessoas tão 

sofrendo do mesmo problema que eu e aquilo tá limitando e dificultando e fazendo a 

vida delas mais triste, mais pobre, então isso me deixa muito mais indignada e reflexiva 

pensando o que que eu posso fazer a respeito dessa situações. E eu costumo 

compartilhar essas questões muito com a minha irmã, que a gente tem uma criação 

muito boa, que permitiu que a gente tivesse esse diálogo muito aberto, o que é muito 

bom, na questão de gênero a gente conversa muito sobre como ela pode lidar com o 

machismo no dia a dia dela, e questões raciais, principalmente agora que eu moro aqui 

no estado de Goiás, ela me dá esse apoio de volta e a gente fica conversando. E eu tenho 

um grupo de amigas também, que nós estudávamos no instituto federal de São Paulo e 

hoje em dia cada uma tá numa universidade pública, aí a gente discute muito sobre o 

que que a gente pode fazer que saia do âmbito universitário. Por que é muito fácil a 

gente fazer alguns tipos de discussões ali numa palestrinha na faculdade e beleza. Essa 

informação no final das contas ela chega muito fácil pra quem tá dentro na 

universidade. Então o que a gente pode fazer depois disso? E a gente tem projetos pra 

quando sair da faculdade, projetos de como cada uma na sua área pode ajudar e como a 

gente vai criar, a gente vai criar um espaço pra mulheres, a gente tava discutindo isso 

em são Paulo, em outro estado, criar um espaço pra mulheres onde elas possam se sentir 

acolhidas em todos os âmbitos. Uma amiga minha é psicóloga e ela quer colaborar com 

isso, uma amiga minha é linguista e ela quer colaborar com isso, uma amiga minha faz 

ciência da computação e como que ela pode colaborar com isso?! E eu que sou 

publicitária, apesar de ser uma profissão que geralmente as pessoas veem como muito 

marqueteira, muito ingrata, é todas as profissões podem ser um problema desde que 

você não saiba como trabalhar com ela, sabe? Então como que eu posso colaborar com 

esse movimento também. Eu tenho uma rede muito grande de apoio onde eu posso 
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trocar várias ideias, e fazer essas ideias saírem do papel. Então, por mais que eu me 

sinta triste e indignada as vezes eu compartilho com uma rede de apoio bem grande, 

inclusive, em que a gente tá procurando fazer a diferença.  

 

3 

Então... limitada ou preterida em razão do meu gênero como eu disse eu nunca sofri 

nada diretamente assim, a gente sabe dessas questões do dia a dia que são difíceis mas 

diretamente ou de forma institucional, nunca. Mas eu acho que isso tem muito a ver 

com a área que eu escolhi também. Primeiro que eu já escolhi não trabalhar em agência, 

trabalhar com publicidade, trabalhar com humanas, são geralmente profissões onde as 

mulheres são mais bem aceitas, so que quando você trabalha com publicidade em 

agencia, você já sofre algumas limitações, então como eu escolhi não trabalhar com 

agencia também porque eu não acho um ambiente que tem a ver com o que eu quero 

profissionalmente, e socialmente, e outras etc, é, como eu escolhi não trabalhar com 

agência eu nunca passei por uma seleção pelo meu gênero. Então não que não aconteça, 

mas muito mais pelas minhas escolhas eu nunca passei por nada disso. No meu 

ambiente profissional. 

 

4 

Atualmente eu tô satisfeita com o reconhecimento que me é concebido 

profissionalmente pelo espaço que eu trabalho atualmente. É... mesmo que eu 

trabalhasse em outros lugares, se eu trabalhasse em produção de eventos em outros 

lugares, ou com outras pessoas, ou num ambiente que é majoritariamente masculino, o 

que acontece na maioria das vezes, é, talvez essa resposta não fosse a mesma, mas hoje, 

por eu trabalhar num ambiente onde majoritariamente as gestoras são mulheres, e as 

pessoas que trabalham com a gente também são, eu me sinto muito reconhecida, e é um 

ambiente muito bom assim, porque não é um ambiente excludente pra homens como a 

maioria das pessoas costuma achar, mas um ambiente que acolhe muito bem as 

mulheres e nas suas nuances profissionais e nas pessoais também, uma coisa que a gente 

quando vai crescendo começa a perceber é que, se você não tá num dia bom e você não 

acertou de primeira numa coisa que você faz no trabalho isso não tem conversa, porque 

é esperado que você tenha essa excelência, essa nota dez, em todos os seus dias sendo 

que todo mundo é gente sabe? Cada pessoa é uma pessoa só. E nem sempre a gente vai 

atingir essa excelência, ou bater essa meta. E isso não é uma desculpa pra que a gente 

seja mediano, mas é compreender as limitações de uma pessoa, como qualquer outra. 

Compreender e reconhecer quando essa pessoa vai muito bem e tem muito êxito e as 

vezes compreender que esse esforço foi valido mesmo que essa meta não tenha sido 

atingido. Inclusive não trabalhar com metas é uma coisa que me deixa muito confortável 

pra ser reconhecida. Porque, é... essa padronização as vezes ela e importante nos 

lugares, ter processo é importante nos lugares, ter método pra fazer as coisas é muito 

importante, em muitos âmbitos, mas é as vezes a gente só precisa reconhecer o melhor 
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de cada um. Então atualmente por eu trabalhar nesse espaço eu me sinto reconhecida. 

Mas já tiveram muitos ambientes onde eu passei... é muito ruim, é muito ruim você 

sempre sentir que tá faltando alguma coisa, as vezes você dá o seu melhor ali, ah meu 

faltou um por cento, você se liga muito mais nesse um por cento que falta, porque ele é 

muito mais cobrado, do que o 99 que você alcançou e não foi reconhecido. Então eu já 

passei por essa situação de me sentir imprestável, de me questionar, inclusive de me 

prejudicar muito psicologicamente sabe? Se eu tava fazendo o meu melhor dentro do 

mercado, e, mas hoje em dia eu me encontro numa situação boa. 

 

5 

Quando a gente fala de situações subalternas é muito engraçado, porque eu sou sou uma 

pessoa que teve oportunidade de, primeiramente, ter a base do meu ensino em escolas 

particulares porque minha mãe é professora, então eu tinha essa bolsa que garantia que 

eu estudasse nesses lugares, então onde a minha mãe ia trabalhar eu ia estudar também. 

Quando eu passei pro ensino médio, passei na prova no Instituto Federal de São Paulo, 

já pude estudar em outro ambiente elitizado, outro ambiente que é, te dá acesso a 

diversas informações que talvez se eu não tivesse estudado em um colégio particular eu 

não teria conseguido, e aí depois eu passei pra universidade federal e esse ciclo 

continuou só que é muito engraçado porque é, na minha sala tem uma aluna, outra aluna 

que é negra que é a Ashlee, que ela veio de Barbados e ela, a gente tava conversando 

uns tempos atrás sobre como a gente era colocada nessas situações subalternas né, e ela 

falou que um dia tava andando, eu não lembro onde da faculdade, e alguém começou a 

falar com ela e ela disse que quando parou pra prestar atenção aquela pessoa tava 

falando muito como se eu fosse pobre sabe? Ah, você passa muitas dificuldades aqui no 

Brasil? Ah, você precisa de alguma ajuda? E ela disse na minha cabeça eu só conseguia 

pensar, mas meu filho eu tenho bastante dinheiro! (risos) Então só que assim, tipo 

assim, a pessoa, as vezes nem foi uma maldade que ela quis fazer, mas ela já te colocou 

tanto nessa situação subalterna, tipo assim, meu, eu não vou agir com preconceito pra 

você de forma maldosa e tal mas ela vai virar e falar meu tem uma pobrezinha aqui que 

não tem uma qualidade de vida, que é uma fodida, porque isso é relacionado a nossa cor 

de pele. Então a pessoa as vezes nem foi perguntar ‘como que é tua vida’, ela nem se 

importou, ela te julgou por um estereótipo, você é uma pobrezinha, uma fodida, a gente 

vai precisar te ajudar, te acolher, e ela virou e só falou assim: uma passagem de avião de 

Barbados pro Brasil é cara, tipo assim, são coisas que são um privilégio, eu sou uma 

parcela muito pequena da sociedade mas que eu tenho condição de pagar, e ela falou, 

meu, a única coisa que eu conseguia pensar é: eu sou preta mas eu não sou pobre. E eu 

sou uma minoria mas é uma minoria que existe, porque a gente tem condição de ser 

bem sucedida e de ganhar mais e essa questão financeira é uma questão que, depois 

desse assunto, vira e mexe eu to pensando, porque as pessoas ficam muito incomodadas 

quando elas veem uma pessoa negra num cargo alto, ou ganhando dinheiro, é um 

aspecto desse preconceito, desse racismo institucional que eu nunca tinha pensado, 

depois dessa conversa, tem uns dois anos essa conversa, mas ela me deu essa virada de 

chave e eu penso muito nisso, então quando eu falo de, por exemplo, de acesso à 
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cultura, as vezes eu percebo principalmente homens, vem conversar comigo tipo ‘ai 

deixa eu explicar pra essa burrinha o que que eu tô falando’, e é muito engraçado, por 

que por exemplo, eu sou formada em informática como técnica, eu tô quase formando 

em publicidade, sabe, estudar no instituto federal é muito puxado, muito difícil, os 

professores exigem mais de você as vezes mais do que o necessário, e, meu, passo 

muito tempo lendo, então assim, é muito engraçado, quando não necessariamente no 

profissional mas acho que muito mais em relações interpessoais, eu vejo que as pessoas 

as vezes elas vem conversar comigo já tipo assim, nivelando por baixo? E eu costumo 

não me incomodar com essa situação porque eu gosto de ver isso nas pessoas, de elevar 

o nível da conversa e elas falarem ‘putz’, essa menina sabe o que eu tô falando e eu me 

fodi aqui? É bom! Eu nunca me esqueço uma vez que um cara foi conversar comigo, eu 

acho que ele tava meio que dando em cima de mim, e aí ele veio falar que ele fazia 

matemática, física, não sei o que, e aí ele veio falar, nossa que eu gosto de conversar 

muito sobre teorias não sei o que, aí eu falei ah me conta sua teoria favorita então, aí ele 

começou falar, aí que as vezes eu fico meio... (risos). Sabe? Pomposo assim? As vezes 

eu fico meio com medo de falar uma coisa difícil, e um dos meus livros favoritos fala de 

matemática apesar de eu ser de humanas. O nome dele é a matemática e a monalisa, fala 

sobre a confluência de arte e matemática e é o meu livro favorito assim, da vida. E eu 

comecei a conversar sobre isso com ele. A gente começou a conversar sobre como eu 

gostava da proporção aurea, como a gente conseguia encontrar isso na natureza, não sei 

o que eu lá. Aí você vê que a pessoa te nivelou e te colocou lá em baixo, e você falou 

não, a gente pode ter uma conversa de igual pra igual. Se você é tão bonzão, porque não 

podemos conversar de igual pra igual? Ou se não, se eu não entender sobre algo porque 

que você não pode tentar me ensinar não... não de forma assim, perjorativa, mas assim, 

trocar essa informação comigo sabe? Por que que a gente sempre tá esperando nivelar 

um assunto por baixo, ao invés de tipo assim trazer essa pessoa pra cima? Você pode 

não entender tudo do que eu to falando mas a gente pode ter uma troca de informação 

ali que te faça ter a curiosidade de pesquisar isso depois, sabe? Entao eu vejo muito essa 

questão de situações subalternas, eu não vejo tanto na minha vida profissional, porque 

eu escolhi áreas assim, onde, geralmente os cargos são mais hierárquicos, produção de 

eventos sempre tem alguém pra coordenar mas todo mundo ali faz mais ou menos a 

mesma coisa, o coletivo também, mas assim na vida pessoal eu vejo que as pessoas as 

vezes sempre tentam colocar a gente em situações subalternas e eu procuro não me 

incomodar porque eu acho engraçado no meu caso mas eu fico pensando em outras 

pessoas, sabe, que as vezes não tem a condição de rebater ou acreditam que aquilo é 

verdade. Putz essa pessoa nivelou essa situação por baixo, colocou a condição 

subalterna, então eu não consigo sair daqui sabe? Ou sempre vou viver nessa situação, 

eu não posso ser mais do que isso. E isso me incomoda um pouco, me incomoda quando 

as pessoas, é... por exemplo, existem aspectos errados e certos e isso é uma discussão 

muito longa, mas eu... tipo, ah, Karol Conká decide fazer uma bolsa para uma grife 

vender a 700 reais a bolsa, existe muito mais que a gente pode discutir a respeito disso, 

mas o que me pega as vezes a pessoa só tá incomodada porque é uma pessoa negra que 

tá vendendo uma bolsa cara, tipo assim, sim, você pode fazer coisas que são acessíveis 

pra pessoas que são negras iguais a você, e fazer do seu produto mais acessível. Se você 
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se importa tanto você pode, mas eu vejo que a discussão é muito maior porque uma 

pessoa negra vende algo caro ou porque uma pessoa negra faz sucesso e ganha dinheiro. 

Então isso é uma coisa que me incomoda as vezes, essas condições pros outros, sabe, 

muito mais do que pra mim, por que eu sei que eu consigo me defender nesse quesito. 

Mas algumas pessoas não conseguem. 

 

6 

Eu demorei muito pra perceber a falta de representatividade feminina nos espaços ou 

midiáticos e profissionais e tudo, até porque a mídia é um pouco da minha profissão, 

demorei um pouquinho pra ter essa percepção e entrar nesse assunto. Nunca tive essa 

cosia de ah não existe preconceito contra mulheres, não existe machismo, nunca fui essa 

pessoa pelo diálogo que eu tive dentro de casa, mas eu só comecei a analisar isso mais 

depois que eu entrei na faculdade. Principalmente por começar a trabalhar com peças e 

começar a trabalhar com agências e trabalhar com clientes e perceber que existe uma 

mulher representada ela nunca é tão parecida ou comigo, ou com as minhas amigas, ou 

com outras mulheres que eu posso encontrar no dia a dia na rua sabe? Então assim, o 

leque se fecha de novo, você olha o que você vê da mídia e você ve um, dois tipos de 

mulher, e mesmo quando tentam abrir esse leque, ainda assim falta muita gente sabe? 

Então por exemplo, obviamente se você vai fazer uma propaganda com mulheres, você 

não precisa colocar 50 mulheres pra ter todos os tipos de mulheres de todas as f formas 

possíveis mas você pegar, por exemplo, há algum tempo atrás, teve uma propaganda da 

c&a sobre diversidade, e aí todas as mulheres serem brancas, loiras e magras tipo... é 

você forçar, não ter o mínimo de noção parece. Você não ter o mínimo de noção que a 

mina com a camiseta escrito diversidade não é diverso, é a coisa mais irônica do mundo. 

Eu não tô falando que você tem que contratar 50 modelos e colocar todas elas em 

propagandas mas assim, as vezes a publicidade ela força a barra sabe? Ela quer forçar 

uma barra de que ‘não, a gente representa e que isso é tudo muito bom pra vocês’ e 

primeiro, sempre pra vender, né, então já é um aspecto que não se importa 

genuinamente com essa representatividade e segundo porque ela não existe. Se você ver 

vai numa propaganda, uma mulher negra e uma mulher branca, elas são magras e do 

tamanho de 1.70, nem muito alta nem muito baixa, parece que saiu duma forminha e 

colocou na propaganda sabe? Então depois que eu comecei a trabalhar ativamente com 

os clientes, com as marcas, eu comecei a perceber que mesmo quando essa pauta de 

diversidade tá em alta, pouquíssimas são as marcas que fazem isso de forma genuína, de 

forma que você possa se identificar sabe? Então eu demorei um pouco pra ter mais 

atenção pra esse tópico, mas hoje em dia eu só acho o mundo da hipocrisia e ironia. A 

gente bate tanto nessa tecla e quer tão se ver representado e mesmo quando isso 

acontece não é da forma como tem que ser. E eu acho que a gente não tá satisfeito com 

a nossa representatividade e não tem que tá. Não pode ser meia dúzia de comercial perto 

do dia das mães, dia da mulher, e no Natal, que pode deixar a gente satisfeito né. A 

gente não pode deixar essa onda cair também, porque não estamos representadas sabe, 

não como deveria ser. 
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7 

Quando ce me perguntou como eu enxergo esse reconhecimento na mídia atual pelo que 

eu acesso, primeiramente, obviamente todo mundo tem que pagar suas contas, a gente 

tem que ter a noção de quando a gente se enxerga, as vezes é pra atingir um nicho maior 

e pra vender mais. É a primeira noção que todo mundo tem que ter, ninguém vai fazer 

uma propaganda com diversas mulheres, diversas formas, ninguém não né... algumas, é, 

a maioria das marcas não vai fazer isso pra que você se sinta mais acolhida ou pra que 

você possa se sentir incluída na sociedade. E a publicidade e as mídias são uma grande 

parte da sociedade, a gente num pode esquecer. Então primeiramente é sempre ter a 

noção de que essa pessoa tá fazendo ali pra atingir mais público e pra vender mais. Que 

ninguém é bonzinho ali e ninguém vai passar a mão na sua cabeça. E... eu enxergo 

assim, que se, eu vejo que quanto maior é a marca, mais é essa coisa tipo de viralizar, e 

de nossa vamos ser diversos, pra que a gente possa entrar na pauta. Mas eu vejo marcas 

mais locais fazendo isso, de forma muito genuína sabe? E é o que me dá uma esperança 

de que as coisas tenham uma virada gradual ainda que muito lenta, que elas tenham uma 

virada. Eu vejo marcas aqui de goiania fazendo isso porque não são multinacionais, e 

não são grandes instituições, são pessoas que trabalham em pequenas empresas e que 

elas sentem as mesmas angústias que a gente e que elas acham importante refletir isso 

no que elas vendem, então eu vejo esse processo dessas formas sabe, primeiro, nunca 

esquecer, não levar isso como uma causa social assim na raiz dessas palavras porque 

não é, as pessoas precisam pagar as contas a publicidade tá ali pra isso, ganhar dinheiro 

e sempre tá explorando alguém, e também eu vejo que quanto maior é a marca mais é só 

pra embarcar no assunto que tá na moda. Ontem foi representatividade, empoderamento 

da mulher, hoje é copa. Então tipo assim, as vezes a pauta vai cair, sabe? E aí isso evitar 

algumas decepções. As vezes as pessoas compram as marcas com muita força, como se 

elas fossem uma ong, como se elas fossem te representar pra sempre, e as vezes não 

sabe? Então tem que ter um cuidado com isso. Mas eu vejo dessa forma, se é feito de 

pessoa pra pessoa eu vejo muito mais, eu vejo que é um processo muito mais genuíno 

do que a pessoa tá ali no mesmo barco que eu to as vezes. 

 

8 

Quando eu penso em como eu posso abrir portas e novas perspectivas pra outras 

pessoas, eu penso na frase existir é resistir. Eu vejo, eu penso assim, ah, se eu tô ali, de 

rádio, produzindo um evento grande que nem o Bananada, e que leva dez mil pessoas 

pra ver um show de música alternativa, e uma menina, sei lá, de 16 anos, que tá indo 

num festival pela primeira vez, e ela pensa putz que massa queria fazer isso e ela me vê, 

e ela me enxerga como ela poderia ser, já é uma possibilidade dela entender que ela 

pode fazer. Porque eu acho que principalmente quando a gente fala de pessoas negras, o 

primeiro impecílio é ‘eu não posso fazer’. Não é nem ‘eu não quero’, as vezes a 

informação não chega e quando ela chega é tipo assim, ‘cara, que negócio de playboy, é 

coisa que é impossível pra mim porque eu não tenho acesso a essas ferramentas e 
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determinadas coisas’, então as pessoas me verem em determinados lugares, que nem eu 

falei elas verem a Karol Conká ganhar dinheiro sabe, existem alguns aspectos 

controversos nesse diálogo, se bem que existe possibilidade, e tudo de forma legal, de 

forma é... que a pessoa não tenha que se envolver com nada errado, só ver as pessoas 

ganhando dinheiro de forma digna, trabalhando com o que gostam de forma digna, 

perceber que o mundo não se fecha naquele estereótipo que as pessoas nos encaixam, eu 

acho que é o primeiro passo. A partir do momento que você percebe que você consegue 

fazer as coisas e nem todas as pessoas vão conseguir porque o mundo é muito difícil  

pra muita gente, mas a partir do momento que você, mesmo que você veja, eu não 

consigo mas fulana conseguiu, e eu não consigo por ESSES aspectos que me barram, 

mas eu poderia ser igual ela, sabe, eu acho que, você vislumbrar o que você poderia ser, 

o que você pode ser, através de outras pessoas é muito importante. Mas além de tudo 

isso eu penso em tirar alguns projetos do papel, não só querer fazer por inspirar ou etc, 

mas querer fazer pra por a mão na massa mesmo. Minha crise quando eu entrei em 

publicidade foi, meu vou entrar nessa profissão cretina e fazer coisas cretinas e nojentas 

pras pessoas sabe? E essa foi minha crise. Uma amiga minha estudando o português e a  

nossa língua e desenvolvendo a pesquisa do Brasil. Uma das minhas melhores amigas 

sendo psicóloga e a outra trabalhando com ciência da computação, construindo braço 

robótico e eu fazendo publicidade, saca? Vagabunda! Mas aí eu fui perceber que tipo 

assim, todas as profissões podem ser muito cretinas sabe? Depende muito de quem você 

é, como você quer trabalhar e com quem você quer trabalhar. E aí a partir do momento 

que eu comecei a embarcar nessa ideia que as coisas dependem muito mais de mim do 

que do que eu faço, eu percebi que iam ter muitas portas que eu posso abrir. Tem uma 

ong que eu gosto muito, que ela era uma ong de distribuição de filtro de água, e aí eles 

pegam as pessoas que vão viajar pra lugares mais inóspitos pra fazer esportes radicais e 

essa pessoa leva um filtro. Que vai abastecer dez mil pessoas durante dez anos, custa 50 

doláres. Eu vi essa ong e é uma ong super pequena aí um cara que fazia publicidade 

decidiu ser sócio dessa ong e falou: essa é melhor coisa que eu faço, se eu sou 

publicitário, porque que eu não posso ser publicitário nessa causa aqui? E a onde 

cresceu 400% depois da entrada dele. Então se a coisa que eu acho melhor é ser 

publicitária, então porque que eu não posso fazer isso e eu não posso trabalhar em 

iniciativas que vão desenvolver as pessoas que são iguais a mim mas não tem essas 

oportunidades sabe? Então a gente pensa muito em abrir um centro de apoio a mulher, 

eu e umas amigas minhas, não sozinha primeiramente, eu sempre penso muito em ao 

invés de responder por exemplo, muito nessa questão de gênero, eu mesma pegar e ficar 

puta com um cara que fez um comentário machista, porque que eu não converso vinte 

minutos sobre feminismo com alguém que precisa dessa informação, sabe? Então tipo 

assim, eu comecei a elencar umas prioridades que são coisas muito pequenas e muito 

cotidianas mas que desenvolvem muito mais do que eu ficar puta, do que só ficar 

revoltada, eu discuto sim feminismo com alguns caras principalmente se eu vejo que 

eles tão muito mais curiosos do que eles querem rebater, aquela frase ‘você tá me 

escutando ou você tá só esperando sua vez de falar?’, quando o cara tá me escutando eu 

sinto que vale a pena conversar, obviamente, mas se o cara só quer esperar a vez pra 

falar, eu prefiro muito mais pegar uma mulher que as vezes não tem acesso a essa 
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informação e conversar com ela. E é muito engraçado que por exemplo, muitas meninas 

as vezes vem da própria faculdade. ‘Ah não sei o que é feminismo radical’, senta aqui 

vinte minutinhos que a gente vai conversar. Vai dar uma base sobre o assunto, 

obviamente não vamos ler nenhum livro mas vou te dar uma base sobre o assunto pra 

que você possa pesquisar. Ia acontecendo isso na minha casa ‘vou te dar uma ajuda aqui 

pra que você possa prosseguir’. Acho que...é pouco perto do que o mundo é 

obviamente, mas eu acho que é melhor do que nada. Eu penso muito em mudar essas 

iniciativas cotidianas pra que gire uma engrenagem! Eu faço um pouquinho por cinco 

pessoas que vão fazer pouquinho por cinco pessoas e a gente vai se desenvolvendo. 

 

9 

Enfim, é... essa pergunta acho que foi a que eu menos sabia responder, por que... como 

você lida? Às vezes não lido! (risos). Existe esse, obviamente quando a gente tem 

acesso a algumas informações, quando a gente percebe que existem canais midiáticos, 

existem empresas, existem pessoas, existem perfis de pessoas que querem que você se 

sinta insegura você começa a mudar a sua atitude quando você percebe que aquilo não é 

só algo que nasceu dentro de você aleatoriamente. Tipo assim, putz, se eu me sinto 

insegura porque eu ganhei peso, não saiu do nada essa ideia. Alguém quer que eu me 

sinta assim pra que eu consuma determinadas coisas, pra que eu aja de determinada 

forma. Então em alguns aspectos, quando você começa a entender, participar de alguns 

diálogos sobre os debates das pautas feministas, você começa a ter uma ideia tipo ‘tá eu 

posso me sentir menos insegura porque eu sou uma engrenagem dentro de uma grande 

estrutura’. Mas as vezes a gente lida, né? É muito engraçado porque não que eu seja a 

pessoa que mais saiba o que eu tô falando da vida, mas algumas amigas minhas me 

veem como uma referência de mulher muito forte, que faz muitas coisas, que trabalha 

muito, que consegue lidar com todas as coisas, e as vezes eu só venho pra casa chorar, 

as vezes eu só me sinto mal por coisas que foram impostas a mim, mas as vezes eu só 

me sinto mal porque eu também sou uma pessoa. As vezes a gente só tem que deixar 

isso correr dentro da gente pra que a gente não se sinta sufocado com essa insegurança. 

Eu não acho que a gente deva nem comprar essa insegurança que as pessoas querem 

empurrar pra gente, ou que a gente deva viver num estado super depressivo, super down 

mas a gente tem que deixar isso fluir dentro da gente. Porque faz parte do processo de 

ser humano. Eu passei durante muito tempo tendo essas inseguranças e agindo de forma 

contrária pra que ‘não, não vou me deixar abater’, ‘ah, porque sempre vou ter a auto 

estima lá em cima’, ‘vou sempre ser uma pessoa que vai ser o melhor profissional do 

mundo’, tipo assim, essas são as expectativas que as vezes as pessoas, é o oposto, tem 

gente que quer te vender essa insegurança e tem gente que quer te vender que você não 

tem insegurança nenhuma. Eu passei muito tempo do lado oposto da moeda, ‘eu não 

tenho segurança nenhuma, eu não tenho fraqueza nenhuma’, eu não me sinto feia, eu 

não me sinto chata, as pessoas podem me tratar tipo ‘cê é foda’ saca e aí viver nesse 

outro lado da moeda é um pouco perigoso também. Então eu vejo principalmente 

meninas mais novas falando sobre empoderamento, é ótimo, é muito válido eu fico 

muito satisfeita quando ela começa desde nova. Mas caminhar nesse meio termo é 
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muito importante. Tem momentos que você fala ‘eu não preciso me abater por essas 

inseguranças e eu vou ser muito mais forte que isso’, mas tem momentos que você 

entende que você é uma pessoa e você sente aquilo no momento pra que você possa 

esvaziar o copo? Então eu acho que as vezes eu lido muito bem com as inseguranças 

assim, eu sou uma pessoa que tem a auto estima lá em cima! Eu, tipo, a pessoa pode 

falar você tá maravilhosa, tá show, mas quando eu me olho no espelho e falo cara eu 

sou maravilhosa, eu falo puta que pariu! Então eu tenho uma auto estima muito grande, 

eu procuro sempre ser uma pessoa melhor de personalidade pra poder lidar com as 

pessoas, então eu comigo mesma tá maravilhoso mas as vezes existem coisas que eu 

tenho que sentir, sabe? Não que eu tenha que sentir porque é justo, mas já que existe eu 

não posso fingir que não é uma pauta na minha vida. Porque eu vi que a Djamila 

Ribeiro postou um presente que ela ganhou que tava escrito ‘Djamila é super heroína 

mas sem super poderes’. Então eu acho que essa frase define muito como eu lido com as 

minhas inseguranças, tipo, posso ser uma super heroína mas eu não tenho super 

poderes. Eu sou uma mulher comum! Uma pessoa negra comum, que vai ter suas 

inseguranças, vai ter suas falhas, eu acho que caminhar nesse equilíbrio de entender 

algumas coisas e não deixar abater e entender algumas coisas e me deixar abater é como 

eu procuro lidar hoje em dia com esse processo! 

 

TRANSCRIÇÃO L. D.  

1 

Bom... eu me lembro de ser exposta a preconceitos de gênero e étnico racial desde 

quando eu tomei consciência da vida. Eu não conseguiria te dizer ‘eu me lembro deste 

dia’ porque em absolutamente todos os dias da minha vida as pessoas me lembram 

quem eu sou. E das mais diversas formas.  

Eu não conseguiria citar um único exemplo, é... eu acho que cada dia é uma novidade 

mas eu vou relatar o mais recente, não sei se você quer relato... eu vou relatar o mais 

recente... o mais recente aconteceu há dois dias, é... num shopping em Goiânia, é... eu 

sofri uma agressão, eu tava junto com a minha mulher, sofri uma agressão, porque... eu 

existi naquele espaço. Uma agressão de um possível cliente, ele... fez agressão verbal e 

ameaçou agressão física, chegou a se levantar e empunhar a mão pra bater, e a 

justificativa pra agressão foi de que era muito amor e... os seguranças do shopping 

presenciaram a agressão e não reagiram à agressão, porque disseram que são orientados 

a não reagir. Por ser um estabelecimento comercial, eu entendo que o shopping, ele 

queria manter circulação de todos os clientes, inclusive a circulação de um cliente 

machista e homofóbico, então assim, são muitos os relatos, é... e esses relatos eles nos... 

é... essas experiências aliás, elas nos silenciam.  

 

2 
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Porque é óbvio que eu reagi, eu não sou uma criança eu sou uma adulta né, eu sou uma 

mulher, óbvio que eu reagi, mas assim, após a reação imediata você perde 

absolutamente a esperança na humanidade né? A minha mulher é branca, ele ressaltou a 

diferença, ele me colocou no meu lugar, como mulher negra, só que a base pra agressão 

foi a intolerância. A intolerância... a lesbofobia, o racismo, é... e a crença de que um 

homem com o punho em riste é capaz de impedir a circulação de pessoas por um 

ambiente teoricamente público né. Que é o ambiente de um shopping.  

 

4 

 Tem um cara que chama Ronet, tem um livro que chama Políticas de Reconhecimento, 

eu gosto muito dele! Muito mesm! Eu usei ele em algumas fases do meu processo de 

formação e o Ronet ele tem uma frase que eu gosto muito, que é ‘reconhecer é 

reconhecer-se’, é muito recente na memória história do país, os processos de auto 

reconhecimento da população negra, né. E hoje, eu considero, que eu me reconheço né, 

eu me reconheço a partir de um lugar, que é o lugar da pesquisa, que é o lugar da 

academia, que é o lugar da sala de aula, que é o lugar da produção acadêmica né, é o 

lugar da convivência com estudantes dos mais diversos níveis, graduação, mestrado, 

doutorado, então pensar a pesquisa a partir de vários níveis dentro do modelo que é 

imposto, que é o modelo das universidades é interessante, mas eu me reconheço 

também a partir de outros lugares, eu me reconheço a partir de uma linha histórica que 

me colocou aqui, de uma relação de parentesco que formulou esse modelo de mulher 

que eu sou hoje, de uma... de um jogo de fragilidade e força pensando nas construções 

de gênero que me fazem reagir compulsoriamente hoje da forma como eu tenho reagido 

diante dos problemas e diante dos prazeres da vida... então eu me reconheço, então se 

reconhecer é reconhecer-se, sim, eu estou contente com o reconhecimento que eu tenho 

hoje porque eu me reconheço como uma pessoa plural dentro de um ambiente 

hegemônico. E me reconhecendo nesse espaço como plural, eu tenho condições pelos 

instrumentos que eu acesso hoje, de existir pelo que eu sou, e não pelo que eu não sou. 

Não que seja fácil, mas é fantástico e é muito bom, porque... é uma consciência de que o 

reconhecimento que eu busco não é o reconhecimento das relações de poder 

estabelecidas pela própria universidade já que meu ambiente de trabalho é uma 

universidade. Mas é o reconhecimento a partir da minha conquista, da minha conquista, 

da minha compreensão de que reconhecer é reconhecer-se. Então eu tô contente mas eu 

tô contente dentro dessa lógica de reconhecimento né. Que é um movimento que me 

conduz cotidianamente a lutar pela pluralização do espaço. Que é universal. Que é 

único, que parte do modelo de uma história única, mas a minha presença nesse espaço já 

me acalanta no sentido de dizer que esse espaço não pode mais ser único, ele tem que 

ser plural. 

E, quanto ao reconhecimento externo eu acho que, quando é... estudantes em geral, 

buscam interlocução comigo, é uma política de reconhecimento importantíssima. 

Quando colegas de trabalho param pra ouvir é um reconhecimento importantíssimo mas 

raro, né, quando eu consigo escrever e publicar coisas, que até pouquíssimo tempo, 

coisa de dez anos, não se via escrito e publicado nas universidades é um 

reconhecimento porque eu consigo a publicação, então sim, eu tô contente com o 
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reconhecimento que eu tenho hoje pensando a política de reconhecimento como 

reconhecer-se. Me reconheço nesse espaço. 

 

5 

Eu não sou subalterna, nunca fui! Eu sou subalternizada, né?! É um processo histórico, 

não é meu, eu não nasci com a subalternidade. Então eu sou subalternizada 

historicamente, quando você me pergunta quando eu me percebi uma pessoa 

subalternizada, é... eu acho que foi quando eu sai da vagina da minha mãe. Nesse 

momento. Por que naquele momento alguém me olhou e falou: preta! Né? Eu posso, 

naquele momento, não ter tido condições de reação. Mas a minha identidade, ela já 

estava posta. Quando eu nasci e alguém abriu minhas pernas e falou: mulher, a condição 

ela já tava dada. Eu não poderia fugir daquele modelo. Como eu reagi? Constituindo a 

minha identidade, a partir das relações sociais pré estabelecidas. E é pré estabelecidas 

com relação a mim. Por que a partir do momento que eu nasci com uma vagina, eu não 

pude não ser mulher. Quando eu nasci com melanina, eu não pude não ser uma negra. 

Isso significa que não é natural. Isso significa que antes mesmo de nascer já me 

disseram: vai ser, vai ser isso. Isso mostra pra gente, em relações étnico raciais, em 

relações de gênero, são relações, e elas são socialmente construídas. Se elas são 

socialmente construídas elas impõem! Então como eu senti, como eu reagi, eu senti 

opressão, e reagi a essa opressão. Ora chorando, até hoje eu choro, ora gritando, ora 

lendo, ora sentindo prazer. Essa reação ela continua, só que o que acontece, quando eu 

conquisto a emancipação enquanto sujeito e eu não consigo datar, os feminismos negros 

na minha vida talvez tenham surgido quando criança ainda, alguém falou assim: ‘você 

vai ser passadeira de roupa igual a sua mãe?’ e eu falei assim: ‘ah num quero não. 

Quero ser outra coisa’, talvez aí tenha surgido meu movimento, uma conscientização, e 

hoje, eu consigo reagir pelo embate. Pelo combate. Cotidiano. Mas não significa que 

esta seja a reação. Porque a reação na verdade ela aconteceu a vida toda, porque eu de 

verdade acredito que racismo é uma construção social, que sexismo é uma construção 

social, que as fobias são sociais. Então, ao nascer dentro dessa estrutura social não foi 

me dado o que os cristãos adoram dizer que me foi dado, o livre arbítrio. Eu não pude 

escolher. Eu não pude escolher. Como negro não há, é o Fanon que diz isso, negro não 

há, nem tampouco o branco, como o negro não há e não há também o branco, eu nasci, 

cresci e estou vivendo a partir dessa relação. Dessa relação que me diz o que eu sou, e 

essa relação tá me dizendo o que eu sou o tempo todo. E eu vou reagindo de acordo com 

as circustâncias, combatendo aqui, sentindo prazer ali, reconhecendo aqui, não 

reconhecendo ali, eu vou trabalhando a vida cotidianamente com um único objetivo, 

qual? Manter-me viva, e manter-me viva com qualidade de vida. E aí eu vou pensando 

por exemplo, no prazer, como é que eu vou sentir prazer? Como é que eu vou sentir 

prazer me mantendo viva? Eu vou elaborar minhas estratégias. Pra eu elaborar essas 

estratégias eu tenho que acreditar que aquela pessoa que abriu minhas pernas e falou 

mulher, tá errada. Porque eu sou o que eu quero ser. Não sei se eu sou mulher, não sei 

se eu sou homem. Eu sou eu. E esse eu ele não cabe em caixinhas, e não vai caber. E aí 

isso gera conflito né? Isso gera dor pra muita gente, dor pra mim também, porque tem 

as agressões cotidianas. Mas sinceramente eu acho que pra mim é o jeito mais... é o que 

eu quero. Hoje, eu sou o que eu quero. Hoje eu tô em paz comigo, então hoje eu reajo 
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com paz. Virar pra qualquer pessoa no universo e dizer quem eu sou? Com paz, sem 

esperar reações, e o que eu sou né... risos. 

 

6 

Foi doloroso. Foi marcado por muitas idas e vindas e foi profundamente solitário. Desde 

muito cedo... eu venho de uma família pobre né? Como a maioria das pessoas negras 

desse país. Desde muito cedo, condicionaram o meu lugar do ponto de vista 

socioeconômico por exemplo. E eu acho que eu demorei muito a entender que isso tinha 

uma relação direta com meu pertencimento étnico racial. Eu só sofria, eu achava que eu 

não tinha muitas chances, eu fiz vestibular, na minha época ainda era vestibular. Fiz 

vestibular uma primeira vez pra ciências sociais, porque eu sempre sonhei em ser 

antropóloga, hoje eu sou antropóloga! E era meu desejo mais profundo, porque quando 

eu era criança eu li por uma coincidência da vida, um livrinho, que falava de 

antropologia, e eu não entendi muita coisa mas eu lembro que eu fiquei encantada e 

isso, isso foi me despertando desejos. E desde de muito cedo eu falei quero fazer 

ciências sociais e quero ser antropóloga. Aí eu fiz vestibular pra ciências sociais, aqui na 

UFG, e cursei é... pouco mais de um ano de ciências sociais. E aí veio muito sofrimento, 

muita angustia, porque eu era muito pobre e um curso que não é objetivo no sentido da 

formação e eu não conseguia ver, perspectivas profissionais. Eu falava ‘gente, mas se eu 

for antropóloga eu vou continuar muito pobre, eu vou continuar passando fome, eu vou 

continuar tendo que dar conta de uma família muito grande, uma família muito pobre, 

eu não sei...’ eu fazia graduação e passava roupa pras pessoas né. E na minha 

ingenuidade da época eu falei, ‘ah eu vou pra comunicação e vou fazer jornalismo, 

porque jornalista ganha bem’, hoje eu sei que é um engano, mas eu to te relatando o 

meu pensamento da época. ‘Então vou fazer jornalismo porque pelo menos quando eu 

falar com as pessoas, falar com a minha mãe, ela vai saber, a minha filha vai ser 

jornalista, ela vai trabalhar fazendo jornal’, e aí eu abandonei o curso de ciências sociais 

e fui fazer jornalismo muito iludida. Por isso que eu falo que eu era muito ingênua, 

porque eu acreditava que no jornalismo eu iria alcançar uma ascensão profissional que 

eu não conseguiria na antropologia. E desde o primeiro ano, na época não era seriado, 

não era semestral, desde o primeiro ano que eu percebi que o meu transito no jornalismo 

não seria tao intenso. Porque desde o primeiro ano eu percebi que eu não poderia fazer 

telejornalismo. Não que alguém tenha me dito, mas porque as meninas e os meninos 

que seguiam pro caminho do telejornalismo eram muito diferentes de mim. Tanto em 

termos étnico raciais quanto de timidez. Mas eu não sabia que essa timidez na verdade 

era resultado de uma opressão racista, que me dizia que eu não podia falar. E aí desde 

muito cedo no jornalismo eu fui jogada pro rádio, porque eu tinha voz, ou pra escrita, 

porque eu dominava a gramática. Na época eu fiquei fascinada, porque eu gosto de 

impresso, e hoje eu sou professora da FIC da área de jornalismo impresso, na época eu 

falei ótimo, vou ser jornalista de impresso. Hoje, isso foi muito assim difícil de 

entender. Hoje eu entendo, que a minha área é impresso porque a área de telejornalismo 

nunca esteve aberta pra população negra nesse país. Então foi muito solitário, muito 

lento, eu terminei minha graduação em jornalismo e fui trabalhar como jornalismo em 

redação de impresso por um tempo. Acreditando que essa era minha sina, mas sempre 

muito apaixonada pela antropologia. Eu ia fazer minhas matérias eu queria ficar 

conversando horas com as minhas fontes porque eu queria saber como que era aquilo, e 
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isso não interessa ao jornalismo, jornalismo ele passa muito de rasante nas informações. 

Até que um dia eu falei ‘não, eu quero ser antropóloga. Eu vou ser antropóloga!’ Aí eu 

fiz mestrado, doutorado, na área de antropologia, hoje eu me identifico como 

antropóloga, se alguém se apresenta pra mim eu digo, muito prazer, eu sou a Luciene, 

sou antropóloga. Porque é o que eu sempre quis, é o que eu gosto de pensar, é o que eu 

gosto de fazer. Eu gosto muito de ouvir, então eu acho que, o processo de percepção, o 

da minha percepção como uma pessoa subalternizada no campo pessoal, no campo 

profissional, foi lento, gradual, doloroso e solitário. Mas quando eu categorizo dessa 

forma eu não to querendo dizer que foi uma história de dor, eu tô querendo dizer que foi 

uma história de descoberta, foi um processo, e como todo processo, é um processo de 

descoberta né. Eu fui entendendo algumas coisas ao longo da minha trajetória e essa 

compreensão ela me emancipa. Porque hoje, sendo professora de jornalismo impresso e 

percebendo a presença de alunas não hegemônicas numa sala de aula eu considero que 

eu tenho plena liberdade pra dizer qual é o meu lugar e dizer que esse lugar demanda da 

gente uma agência, quero escolher os lugares onde eu tô, e nas minhas primeiras aulas 

na graduação de jornalismo impresso eu pergunto mesmo, porque que vocês estão aqui? 

É realmente isso que vocês querem? E olho mesmo pras meninas negras e pergunto: 

você não quer tele? Tem certeza que você não quer? Você pode! Você pode querer 

outra área, mas que bom que você tá aqui, eu quero ta com você, mas preciso que você 

entenda que você pode querer outras coisas. 

7 

Não. (risos). Penso que falta muita representatividade, e pra ter essa representatividade a 

gente tem que ter um caminho de duas vias, porque a gente tem que ter tanto a 

conscientização e mobilização por parte dos movimentos sociais organizados, quanto a 

formação quando a gente fala de escolas que preparam pessoas pra elaborarem mídias. 

Então eu não tô contente, eu acho que falta representatividade, e falta representatividade 

em todas as esferas. Tanto em produto final, quando você pensa numa mídia concreta, 

pensa num outdoor, tanto falta imagens de pessoas negras nesse produto final quanto 

falta a presença de pessoas negras no processo de elaboração. A gente tem que ter 

pessoas negras na criação, a gente tem que ter pessoas negras na distribuição, a gente 

tem que ter pessoas negras no planejamento administrativo da coisa, então assim, falta, 

falta representatividade em absolutamente todas as fases do processo de elaboração 

midiática. E elaboração midiática eu tô pensando em tudo, tudo mesmo. Mesmo 

pensando produto final, mesmo uma mídia que não tenha pessoas negras, uma mídia 

que tenha só letras, só palavras. Falta representatividade no sentido de acionar a palavra 

mais apropriada, no sentido de nos reeducar pra uso de cores... porque que o preto ainda 

tem uma significação social no nosso imaginário e o branco ainda simboliza outra 

coisa? Enquanto o preto é guerra o branco é paz? Então assim, pensar o uso de cores a 

partir de relações étnico raciais, pensar em uma nova gramática, e não é questão de ser 

politicamente correto, é questão de reconhecer que algumas palavras foram criadas 

compulsoriamente por um sistema de dominação colonial pra inferiorizar os sujeitos. E 

aí enquanto elaboradora de mídia me recusar a utilizar essas palavras, então falta 

representatividade em absolutamente todas as fases do processo.  

9 
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 Então, como eu trabalho com educação, eu penso que a educação é uma, e ah... era isso 

que eu tava falando, não enquanto conceito macro, né, a educação pensada enquanto 

processo e enquanto cotidiano, cotidiano da sala de aula, cotidiano dos corredores, o 

cotidiano de falar bom dia pra um aluno, o cotidiano de receber um olhar né, de uma 

estudante, é... a educação, enquanto processo, ela... na minha opnião, ela é a própria 

porta aberta desde que as pessoas envolvidas no processo estejam dispostas a repensar-

se cotidianamente, a reelaborar metodologias, a acessar novas teorias, novas 

abordagens, novas perspectivas, eu penso que a educação ela é fantástica pra gente 

modificar sujeitos e eu não tô pensando na relação aprendiz e quem ensina não, 

modificar sujeitos a partir da relação, porque muitas vezes estudantes que tão entrando 

agora na graduação ou que nem entraram e eu tô pensando na Doug, por exemplo, elas 

modificam o seu olhar, né. E ao modificar o seu olhar elas se envolvem no processo de 

educação junto com você. E eu acho que a gente pensar a educação desse jeito, e nos 

colocar nesse processo, nesse sentido eu acho que eu tenho muita sorte de tá na 

educação, eu acho que é um abrir de portas. Pra mim, e por mim, porque me possibilita 

vida, e possibilita com que eu apresente pra outras pessoas eventualmente, por que isso 

não acontece todo dia, vida também. Então, a educação é uma possibilidade. Uma outra 

que eu percebo é a pesquisa. Eu reconheço que a gente vem de um modelo de 

universidade que é único, a gente tem um único modo de fazer pesquisa, a gente tem 

metodologias únicas, teorias únicas, pensadas a partir de um modelo eurocêntrico. Eu 

reconheço isso, mas estando dentro dos programas de pós graduação e hoje eu tô dentro 

de dois, eu tô no programa de pós graduação em comunicação e no programa de pós 

graduação em performances culturais que é interdisciplinar, pensando de dentro desses 

programas e estando orientando pesquisas que trabalham com interseccionalidade, que 

trabalham com relações de gênero, relações étnico raciais, eu acredito que a gente pode 

escrever. A gente pode escrever uma nova história. Não significa que todo mundo vá 

ler, não significa que todo mundo vai concordar, mas significa que a gente tá tendo a 

possibilidade da escrita. E uma vez tendo a possibilidade da escrita a gente pode 

diversificar. É como se a gente tivesse pela pesquisa e pela educação também, a 

oportunidade de dizer assim, ‘olha, vocês que tão chegando, existe uma história que foi 

contada com muita força até agora, ela é hegemônica, mas existem outras histórias, 

vamo contar aí essas outras histórias?’ A gente pode concordar, a gente pode discordar, 

a gente pode só passar por elas, ou a gente pode chegar e ficar...nelas. Mas é como se 

você tivesse a possibilidade, eu não sei se eu tô sendo ingênua quando eu penso assim, 

porque pra mim é como se você tivesse pego a possibilidade de mostrar que existem 

outras coisas. Elas não são certas, não são erradas. Elas são outras coisas. É como se 

você tivesse a chance de dizer pras pessoas assim, ‘olha não tem só uma história não, 

tem muitas, eu não conheço todas mas eu tô disposta a contar as que eu tô acessando’, 

isso pra mim é muito bom, eu acho que isso é o que me garante vida,  eu acho que é isso 

que me garante vontade, é pulsão mesmo pra vida, é isso que me garante vontade de 

continuar fazendo, de continuar acreditando. 

10 

Tem uma pesquisadora que chama Bell Hooks, ela tem um livro que chama Ensinando a 

Transgredir, nesse livro ela fala assim ‘o que a gente precisa fazer é criar comunidades 

de aprendizado’. O que que seriam essas comunidades de aprendizado? Seriam alianças 

estabelecidas conscientemente, eu te olho, eu não te conheço, e vou ser bem honesta, a 
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gente não se conhece, eu não sei onde você mora, eu mal sei seu nome, eu mal sei que 

você faz graduação, é tudo muito superficial, mas a gente tem algumas, e me desculpe 

se eu sou preconceituosa porque eu realmente não te conheço, mas a gente tem algumas 

aproximações. Essas aproximações elas acontecem na nossa relação de uma forma 

muito espontânea, eu me reconheço em você em alguns momentos, não me reconheço 

em você em outros, por exemplo, você é muito jovem, mas a gente vai se olhando e vai 

trocando. Pra Bell Hooks, a partir do momento que há essa empatia, você pode criar 

comunidades de aprendizado. Quando você consegue criar essas comunidades de 

aprendizado, você consegue confiar. Você cria um círculo generoso. Você consegue 

confiar na sua interlocutora. Eu vou falar de uma situação totalmente hipotética agora, 

mas eu conseguiria te olhar e falar assim, talvez em prantos, sabe qual que é a minha 

vontade hoje? De matar. Você não fala isso pra qualquer pessoa. Você só fala isso pra 

quem você confia. E a relação de confiança, ao contrário do que o modelo ocidental nos 

ensina, não acontece a partir desse diálogo verbalizado. Essa relação de confiança ela 

acontece a partir de uma coisa que se chama identificação, e aí a gente volta a discussão 

para o processo de reconhecimento. Reconhecer é reconhecer-se, mas eu me reconheço 

a partir do momento que eu te reconheço. E aí a gente cria a comunidade de 

aprendizado que a Bell Hooks coloca. Entao como que eu lido com as minhas 

fragilidades, com as minhas inseguranças e as minhas instabilidades cotidianas? 

Fortalecendo minha comunidade de aprendizado. Dizendo pra você, eu confio em você. 

Eu tô te falando uma coisa que eu não falaria pra mais ninguém, porque eu confio em 

você. É como se a gente elegesse outros elementos pra quantificar o grau, o nível de 

confiança. Eu convivo com a minha diretora de unidade, por exemplo, desde quando eu 

entrei na FIC, a minha diretora de unidade é uma mulher, e eu me identifico muito, ela é 

feminista eu me identifico muito com ela. Mas ela é branca e ela é hétero. Eu não falaria 

pra ela. Minha vontade hoje é de matar. Porque? Porque há limites. Você vai 

estabelecendo acordos, então como eu lido com isso, não estando só. E não estar só 

nesse sentido, de poder olhar pra uma pessoa e saber qual é o limite que a nossa relação 

alcança. E aí se você for pensar que eu sou uma mulher negra lésbica, esse limite ele é 

muito raro na universidade. E aí na hora que eu acho uma eu falo, ‘vem cá, é com você 

que vai ser’. Então é fortalecendo nossas comunidades de aprendizado.  

 

 

Transcrição S. C. 

Hmmm, não... Assim, de racismo assim, você tá falando especificamente no ambiente... 

especificamente no ambiente...na vida?! 

Na vida eu tive muita sorte. Eu não sei se é porque tipo, eu morei fora do Brasil, e 

estranho que pareça que, assim, na Europa é um lugar onde que tem muito mais gente 

branca, e eles são... é bem mais tranquilo, essa relação racial assim, do que aqui, que é 

predominantemente negro. Então tipo, na vida, como eu morei fora, eu nunca sofri 

nenhum tipo de preconceito. Posso falar tranquila, desde que eu me lembro por gente. 

E... No profissional também não, o racial. Agora, de gênero, assim, mais ou menos, eu 

não relacionei tanto a esse ponto, mas, eu imagino que, mas pra muita gente que eu 

contei na época que aconteceu isso, achou que era. Pra mim não foi, mas tudo bem. O 

que aconteceu comigo, tipo, no meio do ano passado mais ou menos, de... um colega de 
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trabalho me encher o saco por causa da minha roupa. Falando que tipo assim... a minha 

roupa tava muito curta. Eu sempre tenho aqueles vestidos... você já viu meus 

vestidinhos, minhas roupas e tudo mais. Aí ele reclamou pra mim, diretamente, aí tipo 

assim, só que as minhas roupas não eram curtas, não era nada indecente. Porque claro, 

você tem um protocolo, uma roupa, especificamente, cê num vai chegar lá de sainha e 

sem calcinha né, num é um baile funk. Mas, não era nada indecente o que eu usava 

porque eu tenho noção. Aí ele veio reclamar da minha roupa sendo que ele tinha 

acabado de entrar na orquestra, e desde que eu já tinha entrado, já tinha mais de ano que 

eu tava na orquestra, ninguém nunca tinha falado nada e eu estava usando as mesmas 

roupas desde então, e ele veio reclamar da minha roupa. Eu olhei pra ele eu, ah, tá. Vou 

seguir com minha vida lindamente. Aí, ele reclamou pra gerente! E a gerente veio falar 

comigo, aí ela falou tipo assim... E nesse dia eu tava de vestidinho, era um vestidinho 

assim rodadinho, eu toco sentada, eu vou tocar eu fico com as pernas abertas e todo o 

tecido cai no meio. 

CAROL: Ah, ele não é curto? 

S.C. : Não, e ele é rodado. Tinha muito tecido, e não era curto. Era assim... Se ele visse 

as roupas que eu ia pra balada ele ia ter um surto. (risos). Aí ela falou: Esse vestido que 

você tá usando é muito curto. Aí, eu... tá. Eu fiquei puta mas eu não... tá, tudo bem. Se 

eu tô aqui eu tenho que conformar com as regras daqui. Se eu não tiver de acordo eu 

saio. Tudo bem. Aí ela foi e falou: Não você entende, é que aqui na orquestra tem muito 

homem e tudo mais. Aí nesse ponto aí eu... 

CAROL: Cê já sacou tudo né? 

S. C. : Nossa, aí o sangue ferveu, subiu, e eu... [Sabrinna respira fundo]. Respira porque 

é a gerente e eu não posso meter a mão na cara dela. Então eu, tá bom, beleza. Aí tipo 

assim, nas próximas semanas eu, fui mais de calça e tudo mais, só que depois eu 

continuei com minhas roupas de novo. E ninguém falou mais nada. Tipo assim, foi só 

porque ele reclamou, antes disso ninguém tinha falado NADA. E depois que tipo, 

baixou a poeira, todo mundo esqueceu, entendeu? Tipo assim, acho que foi o único 

episódio assim, que eu posso relatar, que eu achei bem paia sabe? Que nem, esse colega 

de trabalho ele é meio que tipo meu superior, que ele é primeiro oboé eu sou segundo. É 

o mesmo instrumento só que ele é chefe de naipe. Tipo assim, em relações musicais tem 

essa hierarquia. Tudo bem, é nessa parte musical, ele pode virar pra mim e dizer tipo 

assim, ah, vamos fazer tal trecho assim assim assado? Entendeu? Mas é claro que você 

tem toda uma educação, toda uma ética pra você poder fazer isso. Então não sei, acho 

que foi meio abuso também, da posição que ele tava. Ele tinha acabado de chegar, foi 

tipo assim, não tinha nem um mês que ele tava lá. Então tipo assim, nossa relação já 

começou péssima, tipo assim, eu não gosto dele, eu acho ele um filho da puta (risos), 

por que teve outras coisas que aconteceu mas não foi a ver assim com gênero nem nada 

assim não, que foi paia sabe? Aí mas é, é isso, falei demais, (risos). 

 

2 
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Não... eu fiquei com raiva. Tô falando, foi mais, num foi tipo assim, ah ele tá assim 

comigo por eu ser mulher, acho que também, tipo, esse cara é muito religioso, ele é da 

congregação cristã. Eu tenho muitos amigos da congregação cristã que despirocam aí na 

rua, caí aí de bêbado mas tudo bem, cada um de um jeito. Aí, eu tive a impressão que 

ele meio que quis impor isso pra mim, sabe? Tipo assim, porque a esposa dele usa saia 

longa e tudo eu tenho que também? Não! Aí eu entendi que foi isso. E quando eu falei 

sobre isso pras minhas amigas, pá, tudo mais, e pra amigos também, e tipo assim, todo 

mundo ficou até mais indignado do que eu sabe. Porque tipo assim, eu fiquei com raiva 

na hora mas tipo assim... 

CAROL: Você é muito calma, a gente sempre fica mais indignado que você.  

S. C. : Tipo assim, o que me grilou mais ainda, foi o fato de tipo assim, que eu te falei, 

da gerente falar isso, tipo assim, a gerente, mulher, virar pra mim e falar: “não porque 

você sabe que tem muito homem aqui na orquestra”, entendeu? Aí eu fiquei tipo, nossa! 

ein, pensa se esse tanto de macho aqui prestasse mais atenção no ensaio o tanto que essa 

orquestra ia ser boa, ao invés de ficar olhando pras minhas pernas né. Tipo assim, não, 

eles não conseguem se controlar aí eu tenho que mudar minha roupa, tenho que mudar o 

jeito que eu tô! Sendo que eu nem tava tipo assim, mostrando nada, é aquela coisa, é um 

ambiente de trabalho, cê num vai vestida que nem cê vai pra uma balada, é óbvio.  

CAROL: Com certeza. 

S. C. : Mas... não tinha nada de indecente nas minhas roupas, não mesmo! Então, aí foi 

né, outras pessoas ficaram mais indignadas do que eu. Porque eu tô tipo assim, ah velho, 

num vô, eu só vou tirar tempo de vida, só vai dar cabelo branco, ruga, então eu não vou 

me importar com isso. (risos). 

CAROL: O que você fez a respeito, você falou, você colocou uma calça, passou indo 

um tempo de calça né, depois você voltou as roupas...voltou ao normal. 

S. C. : É... tipo assim, deixa a poeira abaixar, porque eu vi que era um negócio só 

daquele momento, que ele chegou lá achando tipo que tava arrasando.  

CAROL: E hoje ele não implica mais? 

S. C. : É... não, tipo, acho que ele meio que desistiu sabe, e ninguém nunca mais falou 

mais nada sabe? Tipo assim, que nem tem muito pessoal mais velho assim, mais senhor 

da orquestra, eu esperava muito mais, tipo assim, uma dessas pessoas vir falar coisa pra 

mim, do que ele que tem a minha idade. Entendeu? Acho que ele tem tipo vinte e seis. 

Do que ele que tem a minha idade, que veio me encher o saco sabe? E ele tinha acabado 

de chegar, foi um abuso de poder mesmo. Aí eu acho que ele percebeu que tipo assim 

eu não ia dobrar pra ele, não ia deitar, (risos), foi isso. 

3 

Não. Não mesmo! Assim... num sei, acho que isso muitas vezes vem da educação né, 

que você tem, assim, tipo, sei lá, a minha mãe sempre virou pra mim e disse, “você 
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pode fazer o que você quiser” (risos), independente de qualquer coisa. Então eu, graças 

a Deus, nunca tive essa limitação.  

4 

Sim! Sim! Pelo menos assim, no ambiente da música, não tem isso mesmo, sabe? É 

aquela questão, ou você toca bem, ou você não toca. Tipo, você pode ser um alienígena 

com um terceiro olho na testa, não interessa, entendeu? Cê tem que tocar. Tipo, cê vai 

fazer prova pra uma orquestra, tipo, quando eu entrei pra essa orquestra profissional que 

eu tô agora, não teve isso. Porque é uma orquestra pequena, ainda em desenvolvimento, 

daqui um tempo ela vai tá mais estruturada. Mas nas orquestras grandes, que nem em 

São Paulo que você tem a OSESP, por exemplo, tem a Orquestra do Teatro Municipal, 

as provas são com biombo. Biombo é uma tela preta na sua frente. Eles só escutam, eles 

não te vê. Eles só escutam, então tipo assim, pode ser homem, mulher, cachorro, não 

interessa. Muito antigamente tinha, porque essa tradição de orquestra, vem da Europa. 

Inclusive o meu trabalho de TCC é um pouco a ver com isso, a gente tá... a introdução é 

meio que falando sobre, é... sobre essa relação de gênero nas orquestras no começo do 

século vinte. É uma história geral do mundo sabe, o que a gente tá fazendo. Aí no 

começo tinha, mas assim, mas agora, tipo, não tem mesmo. Até que cê olha pras 

grandes orquestras, agora, que nem a Filarmônica de Berlim, tem muita mulher, tem 

negro, tem asiático, tem de tudo sabe? Claro que, grande parte, numa orquestra alemã 

vai ter mais alemão, porque ela tá ali na Alemanha então não tem jeito (risos). Mas num 

tem esse problema, não tem mesmo.  

5 

Uai, assim... é... que nem eu já te falei, diretamente comigo, e ao meu redor, mais ou 

menos assim, não, ao meu redor nem tanto, mas assim, diretamente comigo, tipo assim, 

eu nunca tive problema com isso, e, as pessoas mais assim, diretamente próximas de 

mim também não. Assim, o que eu comecei, o que eu já percebi assim, foi de... ah, é 

que tipo assim, sempre tem algum caso, tipo assim, na família, alguma tia, alguma 

prima, que, sei lá, tinha um marido abusivo, que apanhava, pá, do marido, eu tive casos 

assim na família, aí tipo assim, quando eu era criança eu não via essa questão de 

inferioridade, é, entre aspas. Era mais aquela coisa, tipo assim, que num sei, quando cê é 

criança cê num tem muito essa distinção de homem e mulher, era mais tipo assim ‘ah, 

são pessoas’. Eu só pensava tipo assim, poxa, essa pessoa tá batendo na outra pessoa. 

Tipo assim, nossa, que ruim, porque? Então, aí, só assim, depois que tinha passado, que 

eu fui entender melhor. E eu acho que, eu vejo assim, mais caso disso, e que, uma coisa 

que, apesar de tá muito longe de mim, tipo assim, me atinge bastante é questão, tipo 

assim, do oriente médio. Questão do islamismo, né.  

Isso é algo que me incomoda demais, sabe? Questão do islamismo, e eu fico muito puta 

com gente que defende, entendeu? Tipo assim, que, claro que todo mundo tem que 

respeitar a religião, respeitar as diferenças, mas velho, tipo, essas coisas é um negócio 

que eu não respeito. Eu falo assim, tipo assim, gente, essa religião tipo assim, é o puro 

ódio. Como que você propaga ódio? Tipo assim, pega uma pessoa, só porque ela é 

mulher, você pode fazer o que você quiser com aquela pessoa, entendeu? E ela tá nesse, 

e ela automaticamente tá nessa posição de inferioridade, assim, sabe? Aí eu acho, eu 

acho terrível. E nesses lugares realmente não tem como as mulheres fazer nada. É meio 
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que parece que é uma ajuda que tem que vir de fora, e parece que não acontece. Que 

nem uma coisa que eu vi já faz um bom tempo, eu não sei se cê já viu, uma época que 

teve um grupo de mulheres que elas eram um grupo anti terrorista, elas atacavam os 

terroristas. E tipo assim, elas carregavam bomba no corpo que se elas fossem pegas, elas 

suicidavam e matavam o máximo de gente que tivesse em volta também, entendeu? 

(risos). Aí nessa época eu vi uma matéria também, acho que foi no Paquistão, alguma 

coisa assim. Informação tudo bagunçada, mas naquela região lá. Acho que foi no 

Paquistão, que, ele tava tendo muita briga, eles tavam discutindo muito sobre o uso 

obrigatório do hijab. Aí cê tinha tipo os movimentos feministas lá que brigava contra. E 

eu já acho uma coisa incrível só de... existir isso lá, porque é muito difícil, entendeu? E 

meio que um símbolo que virou desse movimento feminista das mulheres árabes, 

islâmicas, não sei, eu não sei se cê viu no facebook, que é tipo uma imagem que a 

mulher, ela tá meio que no meio de uma multidão assim, e ela subiu em cima de um 

poste, em cima de uma estátua, alguma coisa assim, e ela foi e tirou o hijab e colocou na 

ponta de uma vara assim, amarrada, tipo uma bandeira sabe? Aí o símbolo desse 

movimento é tipo, é ela assim, segurando o hijab. O hijab tá despendurado na ponta e 

ela tá com o cabelo solto, assim. Nossa eu achei isso fantástico.  

6 

Uai, tipo... novamente, como eu morei muito tempo fora, fora do Brasil é tudo muito 

diferente, assim. Mas é muito mesmo, sabe? Tipo assim, é tudo mais igual, assim. Sei 

lá, de certo jeito, tipo assim, fora, no Reino Unido, em certos... em muitos aspectos, 

tanto políticos quanto culturais eles são mais conservadores só que esse 

conservadorismo vale pra todo mundo, entendeu? Meio que vale pra todo mundo 

igualmente, entendeu? Tipo assim, o que a mulher não pode fazer, o homem também 

não pode. O que o negro não pode fazer, o branco também não pode. Eu fui perceber 

isso mais aqui, enquanto eu tava lá eu percebi isso aqui, porque enquanto eu tava lá, eu 

tinha aquela visão de gringo, do Brasil. Tipo assim, que, cê vai chegar e só tem Rio de 

Janeiro, primeiramente. Que o Brasil é um grande Rio de Janeiro e cê vai chegar e vai 

ter umas mulheres peladas sambando, tipo assim, parecendo que todo dia é carnaval. Aí 

é mais em questão dessa objetificação, acho que isso é mais uma coisa daqui mesmo, do 

Brasil mesmo. Eu acho que em tudo, em tudo a gente naturalmente a gente é mais 

serelepe, a gente é mais solto e mais à vontade com a nossa sexualidade mas cê tem esse 

contra aí, que tipo meio que sobra pra mulheres, assim. E principalmente negras. E tipo 

assim, e quem é de fora, os gringos, meio que, eles tem isso na cabeça por que isso é um 

negócio que a gente mostra. O outdoor do Brasil pra fora, é esse, entendeu? Mesmo eu 

sendo brasileira, eu não sou carioca, eu morando lá, eu pensava que era mais ou menos 

assim. Aí depois tipo assim, que eu cheguei aqui, aí eu vi tipo assim, nossa, realmente 

fica parecendo que é só isso mesmo. Só tem isso no Brasil, e essa objetificação da 

mulher, mas tem outras coisas muito boas que não são mostradas. Creio eu que isso já 

mudou demais, eu digo na época em que eu morava lá, tem dez anos que eu tô aqui. Já 

melhorou demais, demais mesmo. Eu brasileira morando fora eu tinha isso na cabeça. 

Como eu fui eu era criancinha, eu lembrava de pouquíssima coisa do Brasil, então, eu 

lembrava mais do Brasil pelo que chegava lá. Aí depois de chegar aqui eu pensei, tipo 

assim, ‘não, velho, não é os gringo que é burro’ é porque a gente mostra isso mesmo, 

sabe? É que nem o contrário, qual que é a imagem que a gente tem do Reino Unido? 

Chá da tarde... mas é assim mesmo! (risos). Não é chique, não tem aquela coisa, tipo, ai, 
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a realeza, não é todo mundo que é assim mas cê tem essas frescurinhas de todo mundo 

ser extremamente educado, extremamente rígido, mas é assim mesmo. 

Uma coisa que você me lembrou aí, de Manchester, tipo assim, em Manchester por ser 

uma cidade, é uma cidade grande mas é bem menor que Londres. Aí tipo, você vai 

afastando pros interiores, você tem menos imigrante né, obviamente. Que os imigrantes 

vão se concentrar nos grandes centros, onde tem mais emprego e tudo mais. Então, aí 

tipo assim, eu tenho uma foto, minha, do meu terceiro ano, lá em Manchester, que eu 

sou a única criança negra na foto, é tipo, eu sou o Chris (risos). E geral assim, na escola, 

tinha poucos, só que velho, mesmo assim, eu nunca sofri nada de preconceito em 

relação com isso. Mas nada mesmo sabe?!  

7 e 8 

Não sei. (muitos risos). Porque eu sou muito desligada dessas coisas. Eu não sei desse 

rolê. 

CAROL: Sim, mas assim, desde pequenininha, o que que você repara como um padrão 

midiático? 

S. C. : Ah, é sempre, tipo, que nem, questão assim, padrão de beleza, você vê 

propaganda na televisão, você sempre tem uma pessoa de pele clara, mais branquinha e 

tudo mais, propaganda de xampu, cabelo liso esvoaçante, aquela coisa assim. Só que 

assim, que nem eu tô falando, quando eu tinha mais esse contato foi ali dos quinze anos 

pra trás. Aí depois eu comecei estudar música, cê não tem tempo de mais nada. Aí eu 

nunca reparei tanto, e quando eu era criança eu não entendia isso muito bem, sabe? 

Então pra mim era tipo... E acho que mesmo assim, isso é uma coisa, mesmo você tendo 

essas influências externas, volta de novo praquela questão da educação. E minha mãe 

sempre falou assim, ‘você é linda, seu cabelo é top, não tem nada de errado’. Tem outra 

coisa na televisão mas não quer dizer que o que você tem, como você é tá errado, 

entendeu? Eu sempre fui bem leonina nessa parte (risos). 

CAROL: Você é libriana né? 

S. C. : Eu sou. Nada a ver, mas... nessa questão de aparência, pá, confiança, eu acho que 

eu tenho uma auto estima assim, legal. Sei lá, eu ver tipo assim, uma pessoa, sei lá, uma 

menina branquinha, loira, na televisão, falar tipo assim ‘ai, eu queria ser assim’, eu não, 

assim, massa, ela tá linda, tá maravilhosa, mas eu também sou.  

9 

Assim... eu, eu sou muito assim, aquela coisa da... meritocracia, de algum jeito. Eu 

não sei se essa é a palavra certa, que eu uso. Meio estranho né. Tipo assim, eu tive 

coisas que me favoreceu, mas eu tive coisas que me atrapalharam muito né. E eu acho 

que tipo assim, em qualquer contexto você vai ter isso, infelizmente. Tipo assim, outros 

vai ter mais do que o outro. Então assim, quanto mais dificuldade você tem, 

independente se é mulher, independente da sua cor, nossa, aí que você tem que ir fundo 

mesmo sabe? Eu sou muito orgulhosa, eu gosto de brincar assim, que eu sou movida a 

ódio. A pessoa vira pra mim, tipo assim, ‘cê não vai conseguir’, aí eu ‘ah é? Ah é 
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mesmo?’, aí eu vo lá assim, só de raiva, sabe? Tipo assim, eu vou fazer assim. Vai ver 

eu nem queria mas eu vou fazer só pra poder te mostrar que eu consigo, entendeu? 

Então, sei lá, se eu fosse falar pra alguém, assim, tipo assim, velho, vai fundo, tem que 

ser na raça, tipo assim, vai doer, cê vai sofrer, vai chorar, vai ser muito difícil, mas... vai 

valer a pena. É aquela coisa assim, vai! Cê quer, não tem chororô, cê não tem que ficar 

lamentando, ‘ai, porque eu sou pobre’, ‘porque o meu instrumento é ruim’. Eu comecei 

com instrumento ruim também, professor me ensinando os trem tudo errado. Depois eu 

tive que quase começar de novo, então, fazer o que? (risos).  

10 

Acho que dessas coisas, a única coisa que já me incomodou, só que quando eu vejo, 

agora, eu entendo um pouco, era aquela questão, assim, que acho que tipo assim nós 

duas já sofreu com isso, de tipo assim, da gente querer sair, quando a gente tinha, tipo, a 

gente queria sair de noite quando a gente tinha catorze anos, aí os pais não deixavam, a 

gente ficava puta e achava que era coisa... mas agora eu fico de boa, fico tipo ‘ah, que 

besteira’. Não tinha nada a ver, tinha razão, tipo assim, é perigoso né. E querendo ou 

não você tem mais aquela, tipo, sei lá, de você sair, infelizmente né, de você sair na rua, 

por exemplo, de noite, você, por você ser mulher, é bem mais provável de você ser 

atacada, aquela coisa toda. Por que tipo assim, fisicamente, fisicamente, assim, em 

questão, fisiológica mesmo né, a gente tem menos força do que o homem, então a gente 

é um alvo mais vulnerável nessa parte entendeu? Aí cê tem essa questão, que 

infelizmente são coisas maiores que a gente não tem muito controle. E quando eu tiver 

um filho eu vou falar do mesmo jeito, você não vai sair de noite. 

 

Qual é o seu sonho?  

S. C. : Como profissional?  

CAROL: É, como profissional. Onde você quer chegar? 

S. C. : Hm... uai, eu quero... poder assim, é, poder ter um emprego muito bom numa 

orquestra muito boa... Isso é uma opção, que é mais possível dentro das posições... não, 

mas eu acho, mas não sei. É o que tá mais próximo, e mesmo assim tá longe (risos). É... 

só que, nossa tipo assim, seria meu sonho mesmo, é viver de... de música de câmera. 

Que é tipo assim, você ser um grupo, você ter um grupo pequeno, sei lá, de... que nem 

um quinteto, por exemplo. Cinco pessoas, mas que tipo é independente sabe? 

Autônomo. Que você faz seus recitais, você vai fazendo seu nome e tudo mais, você faz 

recital e você começa a ganhar dinheiro com isso sabe? Isso na Europa isso é super 

possível, isso acontece muito, só que aqui no Brasil não tem tanto isso. Nessa parte 

erudita. Na popular, que nem, por exemplo, cê tem muito grupo de choro, samba, 

entendeu? Tem demais, cê vai lá no chorinho tem os grupos lá tocando, no popular isso 

é bem mais fácil, porque aqui, porque é música brasileira. Eu também toco música 

brasileira só que justamente essa música erudita, assim, que... que não é tão querida 

pelas pessoas (risos). Não é tão fácil de ouvir. É... esse seria o massa, sabe? Seria o 
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lindo, o perfeito. Mas de qualquer jeito eu vou ter que arranjar o... eu vou ter que ter 

esse emprego nessa orquestra boa.  

CAROL: Mas você considera a orquestra que você tá uma orquestra boa? 

Uai... é uma orquestra bem simples. Tipo, eu sou grata pelo emprego (risos) e tudo 

mais, que nem quando eu passei foi muito bom, fiquei muito feliz, só que tipo assim, é 

uma orquestra bem simples, não tem muito recurso. É a Sinfônica de Goiânia, aí você 

tem a Filarmônica, por exemplo, de Goiás, que é uma orquestra que já tá tipo assim, 

entre as melhores do país, acho que até uma das melhores da américa latina. 

CAROL: Você já foi da filarmônica? 

S. C. : Eu já fiz cachê lá, umas quatro vezes. Como convidada. Agora, a Sinfônica é 

uma orquestra muito antiga só que não tem muito recurso, é uma orquestra da prefeitura 

sabe? É da prefeitura e não tem muito, muito investimento privado. A Filarmônica tem 

muito patrocínio. Muito mesmo, tipo assim, todo o dinheiro da Filarmônica o estado 

não faz porra nenhuma. O estado paga os salários e ainda faz mal, ainda atrasa. Eu 

quero sair de lá o mais rápido possível, que eu cansei, eu saturei daquele lugar (risos). 

Eu quero ir pra São Paulo, tô me preparando pra uma prova agora, que eu tenho que 

mandar vídeo. A primeira fase eu tenho que mandar vídeo, agora em... em junho agora, 

final de junho. Eu tenho que mandar um vídeo tocando na primeira fase, aí se eu passar 

nessa primeira fase eu tenho que ir lá. Aí tipo assim, esse é o meu sonho de estudante, aí 

se eu passar eu mudo pra lá. Academia da OSESP. Isso é um sonho próximo, que tipo, 

se eu passar, em agosto eu tenho que mudar pra lá, entendeu? Vou ter que estudar tanto 

(risos). 

TRAJETÓRIA MUSICAL 

Eu entrei no IF e os primeiros dois anos que eu tava no IF eu tava meio perdida, não 

sabia o que eu queria da vida. Porque é foda você ter que escolher o que que cê quer da 

vida com quatorze, quinze anos, você não sabe nem quem é você mesmo. Aí depois que 

eu comecei a tocar oboé que foi engatando. Eu entrei na orquestra jovem, eu entrei num 

grupo menor que a gente chamava de orquestra A e orquestra B. Eu entrei na B que era 

um grupo menos avançado. Eu tinha seis meses de instrumento. Praticamente eu 

trabalho desde os 16 anos, porque lá a gente recebia bolsa, aí assim, de dificuldade era 

foda porque eu comecei com um instrumento muito ruim, que mais me atrapalhava do 

que ajudava, mas era melhor do que nada. Um instrumento muito ruim, meu professor 

ele era massa e ele me ajudou muito por muito tempo, só que depois quando eu parei de 

fazer aula com ele eu vi que ele me ensinava muita coisa errada! (risos). Que eu não 

culpo ele porque é o que ele sabia né, e tudo o que ele sabia ele me passou. Não é que 

ele é um bosta, era o que ele sabia e era o que ele tinha condições de me passar ali e eu 

sou muito grata por isso. Pois é né, instrumento ruim, essas coisas assim. Oboé é um 

instrumento muito caro de manter, é o mais caro de todos. Ele não é o instrumento mais 

caro de comprar apesar de tá entre, um piano é mais caro por exemplo. O meu oboé foi 

22 e ele é seminovo, um novo zerado é 30 conto, o oboé que eu tenho ele é muito top. 

Aí eu entrei pra orquestra jovem, aí lá eles faz a gente de escravo e trata a gente que 

nem criança, tá que era um monte de criança (risos). Mas era aquela coisa tipo assim, 

nossa cala a boca, fica calado sabe? Já melhorou demais, já passou essa fase, eu que 
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peguei uma fase terrível da orquestra jovem. Aí você tinha essas dificuldades, a gente 

tinha a bolsa, oboé é um instrumento muito caro pra manter, então eu tive muita 

dificuldade no começo de comprar as ferramentas, de fazer palheta, manutenção do 

instrumento é caríssimo, eu gasto no mínimo uns 500 reais por mês. Eu tenho que 

comprar cana todo mês, aí só de cana já vai uns 300 pau. Aí sempre tem alguma 

coisinha que você tem que comprar, que cê tem que consertar, é um instrumento muito 

ingrato! (risos). É muito, muito caro, e não tem saída. Mesmo ‘ah vou começar com um 

material mais bosta’ que vai ser mais barato, só que mesmo esse mais barato é caro, 

entendeu? É muito caro, que nem, a máquina que eu comprei de fazer palheta, foi 5 

conto, isso na ultra mega power promoção, ela é uns 7 conto mais ou menos. Eu dei 

muita sorte de ter comprado ela por 5. Mas enfim, essas coisas assim, sabe, eu não sou 

rica, e meus pais não tinham condições de ficar comprando esses negócios pra mim, 

então nossa, eu acho que minha mãe e meu pai nunca me deu dinheiro pra essas coisas, 

eu que comprei. Com a bolsa. E a bolsa atrasava, atrasava cinco meses, aí tipo eaí cê vai 

ficar cinco meses sem palheta, que cê tem que comprar cana pra fazer? Aí essas coisas 

assim, que agora eu tenho bem mais conforto porque eu tenho um emprego, o salário sai 

certinho no dia, então já facilitou muito. E que mais...? Já tô no meu segundo 

instrumento. Foi muito difícil comprar o primeiro, eu juntava cada moedinha, eu passei 

um ano comendo no cidadão lá no centro, eu dei intoxicação alimentar três vezes, só 

que eu continuava comendo lá porque não tinha outra opção sabe (risos), isso não só eu 

mas todos os meus amigos fazendo a mesma coisa, porque instrumento é caro. Oboé é 

mais ainda, o pior de todos. Ah, essas coisas assim, tipo assim, a concorrência, a 

competição nesse mundo musical é arrochada, é terrível! Por que cê só tem, sei lá, numa 

orquestra simples, pequena, cê  tem três vagas de oboé. Aí  na audição, oboé tem menos 

gente, você chega na audição tem três vagas, mas você chega lá, tem uns dez nego pra 

poder fazer a prova. E ainda tem muita vantagem com isso, por exemplo, violino, já viu 

o concerto de uma orquestra que tem aquele mar de violino né? Aí o violinista chega pra 

fazer audição tem cinco vagas, mas tem cem violinistas (risos). A competição é 

arrochada, arrochada! Você não pode bobear nem um pouco. Sempre assim, o melhor, 

sempre procurar aperfeiçoar loucamente! E aqui ainda é tranquilo porque é Brasil a 

gente não tem tanta tradição, essa música não é muito nossa, veio pra cá e a gente foi 

incorporando. Porque essa coisa de orquestra é uma tradição alemã, então lá fora é mais 

gente, eles tem bem mais recursos, a vida é muito mais fácil só que o nível é muito mais 

alto, a concorrência é terrível! Em qualquer área vai ser bem isso, eu só acho que tipo 

assim, música, você tem isso e além disso eu acho que música, a profissão de músico é 

uma profissão muito ingrata. Mas muito mesmo, cê dedica a sua vida, estuda oito horas 

por dia, passa fome pra comprar instrumento pra você não ter reconhecimento, pra você 

chegar na prova e não passar, essas coisas assim, é terrível. Além das filhadaputagens 

que tem, no sentido de, de ter marcação sabe, cê chega na prova, ter marcação, de tipo, 

já tem um favorito, já tem uma pessoa que vai passar, essas coisas. Mas assim, qualquer 

lugar tem, fazer o que. Mas nossa, parece que aqui tem mais ainda! E aqui em Goiânia é 

um problema porque aqui esse meio musical de orquestra é um negócio muito recente 

ainda, por exemplo em relação a são Paulo,  que lá já é gigantesco, tem muita orquestra 

e muita gente. Aí aqui ainda é muito recente, aí você tem essas panelas e ainda é umas 

panelas de gente medíocre, (risos), umas panelas de gente bosta! Pelo menos em são 

Paulo por exemplo, é de gente boa, gente que toca bem. Agora aqui não, é de gente 

medíocre. Eu fico muito puta com isso, eu falo gente eu tenho que sair daqui. Não dá! 

Mas tá melhorando, já foi muito pior.  
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Transcrição S. H. 

Atualmente eu moro em Goiânia vai fazer cinco anos que eu tô aqui, eu vim pra Goiânia 

com a intensão de fazer Jornalismo e entrar no mercado de trabalho,  mas não deu muito 

certo, eu sou do interior de Minas, me formei logo depois eu fiquei desempregada, 

consegui um Trainee mas estou desempregada novamente vai fazer seis meses. 

1 

Enquanto mulher era mais evidente pra mim pelas minhas percepções de mundo, sabe, 

mas enquanto mulher pra mim era mais evidente o preconceito de gênero, sempre 

aquela imposição “mulher não faz isso, mulher não pega isso, é pesado” nos mínimos 

detalhes. Já no racial eu fui perceber eu já estava na universidade eu fui ter contato com 

algumas discursões que antes eu não tinha , eu fui estagiária dentro de um órgão 

público, trabalhava com política, e assim é um meio em que majoritariamente 

masculino, branco e de elite, normalmente homens que se dizem heteros, é um ambiente 

terrível, fui trabalhar nesse lugar e sofria vários assédios e um dia eu conversando com 

uma mulher negra, ela me disse “ sabe por que tudo isso acontece, por que você é uma 

mulher e negra, eles acham são superiores a você”.Aí eu fui ter noção da situação, aí eu 

parei pra pensar, repensar as minhas posições sociais, eu ali no mercado de trabalho, 

todos os momentos, eu comecei a trabalhar bem novinha com doze anos,  fui repensar 

essas histórias e percebi que sempre aconteceu, eu não conseguia entender a motivação, 

mas aí hoje em dia é mais perceptível e até mesmo, por exemplo hoje eu trabalho no 

sinal, vou pro sinal vender jujuba, e é visível, as pessoas olham primeiro para o meu 

cabelo e depois pra mim, e depois olham pro meu corpo, normalmente homens sempre 

com posições mais impositivas, as vezes de dão um presente, alguma coisa, eu tô ali pra 

ganhar alguma coisa, umas moedas que seja até mal intencionado eu tenho que aceita 

por que é aquilo ali né. 

2 

Foi muito engraçado essa conversa, inicialmente eu entendi o que ela tava dizendo mas 

não quis entender, e depois eu parei pra pensar e felizmente eu tava também com outras 

mulheres negras, todo mundo começou a contar experiências de assedio sexual no 

ambiente de trabalho, tentativa de estupro e aí me clareo mais a ideia do ambiente que 

eu estava, eu não sei se eu contaria pra alguém, mas os assédios eu sempre reportava, na 

verdade eu sempre contestava eles para que todo mundo ouvisse. 

3 

Enquanto na Universidade pra mim é como se fosse um berço mesmo, parece que é 

outra realidade do mercado de trabalho, é totalmente diferente, é como se você se 

sentisse totalmente acolhida, quando você tá na universidade você imagina que vai 

consegui se inserir no mercado de trabalho, enfim, tem toda aquela prática ilusória de 

que você tá preparado pro mercado de trabalho e a realidade é totalmente outra, você se 

depara com algo totalmente diferente. Parece que pra minha profissão tem pouco espaço 

pra pessoas negras, você consegue contar nos dedos os que são conhecidos em esfera 

nacional, municipal o que seja, as pessoas negras, além de ser negra ainda sou mulher, 

então com certeza não. Eu me formei na PUC, dizem que é uma das melhores 
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universidades do país e tô aí desempregada, trabalhando no sinal pra consegui uma 

grana, enquanto todas aquelas outras pessoas que estudavam comigo, estão em outras 

posições mesmo que eu tivesse feito um esforço maior que os delas, digo não me 

colocando em um pedestal, mas fazia trabalho, tudo que era de grupo eu fazia sozinha, 

virava noites , com meu TCC sabe , TCC I nas costas todo sozinha, me pagavam para 

fazer trabalhos, e todas essas pessoas que me pagavam para fazer parcialmente os 

trabalhos estão inseridas no mercado de trabalho. Então não é por falta de capacitação é 

por que ele é seletivo mesmo. 

 

 4 

Em posições subalternas foi logo de imediato, a questão de classe sempre foi muito 

evidente , eu lembro de uma vez na infância, eu sentada conversando com meus pais e 

aí eu falei “ai, eu odeio ser pobre” e tipo assim meu pai se sentiu extremamente 

ofendido, na verdade a gente tava assistindo televisão, eu disse eu queria ser rica por 

que que eu nasci pobre, meu pai muito agressivo me bateu por que eu disse que não 

gostava de ser pobre, por ter aquela condição de vida, então assim, acho que desde 

sempre, outras questões tipo assim, o fato de ser mulher, negra, essas outras questões 

que permeiam que hoje pra mim são mais nítidas, eu não sentia mais do que a questão 

de classe. Quando por exemplo a patroa da minha mãe falava assim “ ahh as negrinhas 

da Vitória olha pra você vê, são pobrinha, mas são tudo limpinha”, mas peraí, por que a 

gente é pobre não pode ser limpo? Que que ela tem na cabeça dela que ela acha que tipo 

a gente é mais sujo do que ela. 

5 e 6 

A referência maior de mulher que eu tenho é a minha mãe, meu pai ficou doente durante 

um tempo, ela sempre sustentou a casa sempre foi correria, antes de me depara com 

uma vida mais independente, antes de vim pra Goiânia eu tinha outra concepção de 

mulher, via mulheres muito fortes e resilientes, e aí fui perceber na academia o quanto 

uam mulher é silenciada, nos estágios, a forma te impõem as coisas. Em questão de 

representatividade foi quando fui trabalhar com política, que percebi que as mulheres 

estavam ali estavam por cotas, não por ter galgado aquele espaço, suprindo cotas de 

partido , mas normalmente são mulheres brancas  de classe média e mesmo assim não 

conseguem ter muita visibilidade. Não levantam bandeira de tipo educação sexual na 

escola ou mesmo o aborto. Na política acho que o lugar em que as mulheres menos 

ocupam. 

7 e 8 

É até engraçado essa história, eu demorei muito tempo pra soltar o meu cabelo, o meu 

black né, e aí eu decidi em uma segunda-feira depois do meu aniversário de vinte quatro 

anos, soltei o meu cabelo e eu tava sendo trainee em uma empresa e aí fui pra frente da 

televisão, são só pra frente da televisão, como eu sai pra uma reportagem, coisa que eu 

não tinha feito até então na empresa e nunca tinha saído na rua, algumas vezes, mas não 

definitivo, sem aquele processo de emancipação mesmo, aí na mesma semana sai uma 

reportagem daquele Waack fazendo o comentário super racista que estorou na internet e 

aí eu fiquei na reflexão, eu estava em uma TV fechada, em que poucas pessoas assistem, 
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e fui ataca, e agora imagina a Maju sofre ataques racistas todos os dias nas redes sociais 

dela em abrangência nacional. Então assim, não tem representatividade, tem 

pouquíssimas mulheres negras e mesmo quando ocupam esses espaços são escrachadas 

ou esse espaço não é pra você, não é pra você tá aqui. Coloquei na minha cabeça desde 

sempre que o audiovisual não era pra mim, mesmo que eu gostasse muito, sempre fiquei 

na parte de trás das câmeras. 

9 

Depois de todo o processo da minha formação acadêmica, eu digo que não há outra 

maneira de me emancipar se não intelectualmente, tipo ocupar esses espaços, hoje em 

dia eu quero fazer mestrado, sempre quis e exige uma dedicação maior a isso, talvez um 

doutorado um pós-doutorado pra fora do país, alcançar esses espaços a força mesmo, 

dons artísticos eu não tenho, ou se tenho não descobri, então é isso ocupar as academias. 

Quando entrei na Universidade e vi uma professora negra era meio que surreal, ser 

referencia para que de alguma forma me emancipe intelectualmente para conseguir 

trazer os meus mais pra perto. 

10 

É  um processo muito difícil, eu costumo falar que nós somos construções de tudo que 

você lê, você vê, de tudo que tá ao seu redor, pessoas que você convive. E assim você 

uma construção social se você se constrói em cima disso e aí tudo incide em você, 

questão do cabelo sabe, eu idealizei durante muito tempo, eu precisei cortar e senti 

muito infeliz durante um tempo, caramba essa sou eu e aí? Minimamente consegui uma 

emancipação com o meu cabelo, o resto do corpo sabe, o peso, a minha estrutura 

corporal não tenho e não tem uma razão, foi inserido da sociedade que sejamos 

impecáveis, bonecas perfeitas, tipo isso reflete em tudo, nas suas relações pessoais, 

relação com o trabalho, as pessoas são discriminadas por que são gordas, por que são 

negras, por que são mulheres, tudo monta em cima de você, do seu corpo da sua postura 

de como você se veste. 

Falar de ideologias as vezes é muito difícil, parece que é como se fosse uma bolha, é 

bem mais fácil você falar com pessoas que tão entendendo exatamente o que você tá 

dizendo, e pessoas que tem uma certa resistência é complicado, hoje em dia meu pai em 

escuta, mas preciso ter uma linguagem apropriada pra ter um diálogo mínimo com ele. 

Como eu vou enfiar feminismo guela a baixo da minha mãe e do meu pai, minha mãe 

tem sessenta anos, olha a vivencia dela, olha a história dela, agora eu vou dizer que eu 

sei mais que ela? Ela sabe o que é ser uma mulher socialmente e muito mais que eu, 

ralou muito mais que eu na vida neh, então assim é mais fácil falar com pessoas que 

falam a mesma língua que você. 

Liberdade de expressão, sei lá se existe sabe, a gente tá o tempo inteiro medindo o que 

diz, como diz, onde diz, aí profissionalmente mais ainda, de uma era aí de comunicação 

mercadológica onde existe liberdade de empresa não de imprensa, é uma das coisas que 

me frustrão na minha profissão. Independente da minha ideologia eu tenho que colocar 

alí com as minhas palavras em cima de uma linha editorial que não é minha, dizer 

coisas que as vezes eu não concordo, exprimida na parede sabe. 

Autonomia eu não sei, é o que você tem não o que você é. 
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Qual o seu sonho? 

Meu sonho real mesmo é de conseguir uma estabilidade financeira para conseguir tipo 

ajudar a minha mãe, pessoas que eu quero bem e acredito que a academia seja o meu 

ideal, no momento meu sonho é um mestrado e sair dessa cidade, outra realidade, 

começar uma vida diferente, expandir minha cabeça de tanto conhecimento.  

  


