
 

Debates de documentários movimentam a pós-graduação 

Sementes: Mulheres Pretas no Poder foi debatido,  
com a presença de Helena Dias, co-roteirista do filme 

 

Não é novidade que dentre os produtos culturais da sociedade atual, os documentários se 

destaquem como forças capazes de capturar momentos, mobilizar pessoas e inspirar mudanças. 

Em concordância com este diagnóstico, destacamos aqui dois momentos em que o documentário 

acionou novas e potentes discussões no PPGMC. No primeiro, ele foi inserido como estratégia 

didática inovadora e, em outro, como tema de debate em Grupo de Pesquisa. Os dois movimentos 

foram iniciativas da professora Carla Baiense que, no primeiro caso, convidou a co-roteirista do 

documentário “Sementes: Mulheres Pretas no Poder”, Helena Dias, para um debate com os alunos 

do curso “Perspectivas Feministas em Mídia e Cotidiano”, ministrado no segundo semestre do 

Programa. O filme, que tem direção de Éthel Oliveira e Júlia Mariano, apresenta a trajetória de 

campanhas políticas das eleições de 2018, realizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro 

por mulheres negras, todas tendo Marielle Franco, a vereadora assassinada em 2017, como 

inspiração.  

Para a mestranda Monique Paula, que mediou o debate com Helena, o filme permite pensar em 

outras possibilidades pelo registro do tempo, da memória e do fazer político. “E para mim é da 

memória que renascem as esperanças. E escutar a Helena Dias, que está imersa nesse movimento 

de mulheres negras na política institucional, e que também nos traz suas considerações, vivências 

e percepções do processo de elaboração, construção, produção e realização do filme, é muito 

precioso. Digo isso, porque estou no processo de letramento, desenvolvimento da pesquisa e 

aplicação desse conhecimento na minha vida cotidiana”, avalia.  

Neste sentido, o cinema transforma-se em uma ponte não apenas entre pesquisadores, mas com 

outros setores da sociedade. “Recordo-me da professora Carla Baiense, também minha 

orientadora, falando do quanto nós, enquanto academia, queremos transformá-la em um lugar que 

acolhe e que transforma questões complexas em termos palatáveis para todo mundo. Ela, a 

professora Carla, dizia que ‘a gente quer dialogar com a sociedade...’ e nessa perspectiva a equipe 

do Sementes segue no campo cultural e político e eu, com a imensa responsabilidade, no campo 

acadêmico e político. Já diziam as nossas mais velhas ‘É na luta que nos encontramos’”, 

completou Monique. 

Vale destacar que os alunos do Curso tiveram acesso ao filme antes do horário da aula, que foi 

aberta à comunidade. O formato ampliou a discussão e a interação com os que estavam 

interessados nesta temática que está mais atual e forte do que nunca: a luta pela igualdade de 

gênero e pelo fim de todos os preconceitos. Sob esta perspectiva, a “aula”, que ganhou ares de 

evento tamanha a repercussão, mostra que trocas assim contribuem, profundamente, para um novo 

e potente olhar para as Pós-Graduações. Em especial, as do campo da Comunicação.  



Grupo de Pesquisa faz debate aberto 

Outro objeto potente de discussões foi o documentário “Espero tua (re)volta” (dir. Eliza Capai), 

apresentado no Cinedebate do grupo de pesquisa Mídias, Redes e Jovens, do PPGMC. A 

professora Carla Baiense explica que o filme faz um retrato de um momento importante do 

movimento das ocupações em escolas de São Paulo contra a reforma que ameaçava fechar várias 

unidades. “Então, a maneira como os e as estudantes se organizaram davam pistas sobre as novas 

formas de participação política e mobilização social juvenil. Além disso, compreendemos que as 

mídias, em geral, tiveram um papel importante no movimento, e esse aspecto nos interessava. Por 

fim, há uma discussão de fundo que temos aprofundado ao longo dos anos no nosso grupo, que é 

a condição juvenil, algo que não pode ser apreendido apenas a partir do aspecto etário, mas está 

profundamente imbricada com questões de raça, classe, gênero, território”, conta. 

O grupo Mídias, Redes e Jovens pesquisa a relação entre mídia e juventude a partir do espaço 

escolar. A escolha tem relação com as questões que têm investigando, como o impacto do 

letramento midiático e a midiatização do cotidiano juvenil. “Sentimos a necessidade de ampliar 

nosso conhecimento sobre esse território e iniciamos uma série de leituras no grupo de pesquisa, 

intercaladas por debates a partir de filmes que abordavam esse universo”, conta a professora Carla 

Baiense, uma das coordenadoras do Grupo. “Espero tua (re) volta foi o segundo filme que 

discutimos, sempre com a participação de convidados e convidadas, e aberto ao público. Além da 

Eliza Capai, diretora, convidamos a professora Maria Carla Corrochano, que é docente e 

pesquisadora vinculada ao curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 

Carlos, e a professora Adriana Lisboa, que tinha acabado de publicar um livro sobre as ocupações 

dos secundaristas no Rio de Janeiro. Nos interessava discutir, a partir do filme, a juventude como 

ator político”, completa. 

 

 


