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Resumo 

O especial “Falas negras”, produzido e exibido pela TV Globo em 2020, é o tema deste 

artigo. Trata-se de docudrama criado para homenagear o Dia da Consciência Negra. A 

obra hibridiza elementos da ficção e do documentário, apostando em formato ousado 

para a televisão aberta, no qual diálogos estão ausentes mas emerge a subjetividade 

(MORAES, 2022) e impera uma força discursiva ancestral. Parte-se da pergunta “Como 

a construção narrativa ilumina o passado, dialoga com o contemporâneo (AGAMBEN, 

2009) e contribui para provocar reflexão?”, objetivando apontar estratégias que 

desvelam dimensões temporais, favorecendo a percepção da estrutura colonial como 

esteio do racismo. A hipótese estima que a produção articula dados históricos e 

atualidade com extrema competência para denunciar a estrutura racista vigente no país, 

e alcança seu propósito ao prospectar reflexões sobre a aviltante condição de 

permanência do preconceito étnico na sociedade. Para tanto, opta-se por alguns passos 

da metodologia de Luiz Gonzaga Motta (2013), influenciada por estudos do campo da 

construção do roteiro audiovisual. Conclui-se ser a produção televisual uma bela 

contribuição à luta antirracista, homenageando a negritude com originalidade, pertinácia 

e claro viés reparador, a partir de opção criativa que assinala prolífico imbricamento 

entre a televisão, o jornalismo e o cinema documentário. 
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Introdução 

 

            Em 20 de novembro de 2020, data na qual se comemora o Dia Nacional da 

Consciência Negra, a TV Globo exibiu o especial “Falas negras”. Escrito pela roteirista 

Manuela Dias e marcando a estreia do ator Lázaro Ramos na direção audiovisual, a obra 

conta com elenco de atrizes e atores negros, muitos dos quais desconhecidos do grande 

público. 

“Falas Negras” foi o especial que inaugurou uma série produzida pela emissora, 

da qual constam vários episódios enfocando várias pautas identitárias e destacando os 

muitos contingentes humanos excluídos das configurações eurocêntricas – como negros, 

indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, portadores de deficiência e outros. Trata-se de 

realização audiovisual com equipe de produção com maioria feminina, sendo 

claramente um documentário de ficção ou ficção documental, uma vez que atrizes e 
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atores representam pessoas reais, muitas das quais já falecidas. O especial aporta opção 

estética ousada para o conteúdo televisivo nacional, a partir de três pontos: é 

documentário com protagonismo negro e não poupa críticas à branquitude eurocêntrica; 

não há contracena, ou seja, os personagens dizem monólogos sem interação entre eles; e 

o roteiro induz à reflexão sobre questões pulsantes no cotidiano nacional, a partir de 

estratégias priorizadoras da verossimilhança entre o real e as trajetórias inseridas na 

narrativa. 

“Falas negras” traz ainda o ineditismo de inaugurar na televisão brasileira a 

reverência à ancestralidade: é obra realizada exclusivamente para marcar a data alusiva 

à Consciência Negra e irmana-se com vigor a reivindicações constantes da etnia negra, 

abrindo amplo espaço para debates. Ressalte-se que a realização é ainda mais relevante 

por ser realizada e exibida em momento no qual o país atravessava período de 

constantes ataques à democracia e o retrocesso político acirrou preconceitos, ódios e 

formas plurais de racismo.   

Assim sendo, a intenção deste artigo é analisar a construção narrativa do especial 

e distingui-lo como uma das grandes realizações da TV Globo no ano de 2020. 

 

Um pouco de história 

 

            Desde sua invenção, a arte do cinema divide-se entre ficção e documentário, a 

partir dos exemplos inaugurais dos irmãos Lumière e de Geórges Méliès. Quando os 

franceses apresentaram seu invento para uma plateia pagante de pouco mais de 30 

pessoas, o impacto foi enorme, conforme registra a história
3
. Por longo tempo, as 

imagens não passavam por ilhas de edição ou montagem, levando a maioria a acreditar 

que o cinema captava a realidade exatamente como se via, sem interferência de técnica 

alguma. Sobre isso, conta Soleni Fressato (2011): 

Ainda em 1898, o polonês Boleslas Matuszewski, câmera da equipe 

dos Irmãos Lumière, já defendia o registro cinematográfico como 

testemunha ocular dos fatos, documentando uma verdade definitiva. 

Alguns anos mais tarde, Sergei Eisenstein e Dziga Vertov contestaram 

essa posição de Matuszewski e afirmaram que as imagens fílmicas 

constroem uma realidade. Apesar disso, no final dos anos de 1920, nos 

Congressos Internacionais das Ciências Históricas, os pesquisadores 

ainda seguiam as concepções de Matuszewski, afirmando que o filme 

era um registro fiel da realidade. As produções de atualidades eram as 

que mais atraíam o olhar dos pesquisadores, pois se acreditava que 
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estavam livres das influências de seus realizadores.(FRESSATO, 

2011, p 64). 

 

            Foi o registro em película da Grande Guerra Mundial que referendou a noção de 

cinema como expressão fidedigna do real, uma vez que as imagens ali captadas não 

passaram por processos de edição. Entretanto, já nas décadas iniciais do século XX, o 

cineasta escocês John Grierson (1898-1972) definiu esse tipo de registro como 

documentário, equivalendo a um “tratamento criativo da atualidade”. Nasce assim a 

escola documentarista inglesa
4
. Mais tarde, entre as décadas de 1950 e 1960, os 

franceses Jean Rouch (1917-2004) e Chris Marker (1921-2012) cunharam o termo 

“Cinema Verdade”.   

            Os russos Sergei Eisenstein (1898-1948) e Dziga Vertov (1896-1954) também já 

defendiam a construção de realidades pelo fazer cinematográfico, mas foi o mágico e 

ilusionista francês Georges Méliès (1861-1938) quem desvelou a síntese fundamental: o 

realismo do cinema pode ser percebido como reprodução da realidade, mas também 

como uma ilusão sobre ela. Nascem então os primeiros archotes para a percepção da 

arte do cinematógrafo como passível de interpretação e, portanto, chancela o caminho 

para a narrativa ficcional. 

             O americano Bill Nichols (2005), um dos nomes mais respeitados quando o 

foco é documentário, aponta como característica fundamental do gênero o compromisso 

com a exploração da realidade. Para ele, só existem dois tipos de filmes: documentários 

de satisfação de desejos e documentários de representação social (NICHOLS, 2005, p. 

26). Os que abordam desejos são os de ficção, expressando sonhos, medos, ansiedades; 

os outros, os de não ficção, representam aspectos de um mundo já compartilhado: 

São filmes cujos pontos de vista e argumentos relativos ao mundo 

como o conhecemos precisam ser avaliados. Os documentários de 

representação social proporcionam novas visões de um mundo 

comum, para que as exploremos e as compreendamos. [...] Como 

histórias que são, ambos os tipos de filmes pedem que interpretemos. 

A interpretação é uma questão de compreender como a forma ou 

organização do filme transmite significados e valores. A crença 

depende de como reagimos a esses significados e valores. A ficção 

talvez contente em suspender a incredulidade (aceitar o mundo como 

plausível), mas a não-ficção com frequência quer instilar crença 

(aceitar o mundo do filme como real). É isso que alinha o 

documentário com a tradição retórica, na qual a eloquência tem um 

propósito estético social (NICHOLS, 2005, p. 27, grifo nosso). 
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            No Brasil, o período de maior aproximação entre cinema documentário e 

televisão aberta aconteceu na década de 1970. Nessa época, surgiram programas como 

Jornal Hoje (1971), Globo-Shell Especial (1971), Globinho (1972), Jornal Internacional 

(1972), Globo Repórter (1973) e Fantástico (1973). A Rede Globo, emissora líder de 

audiência desde seu aparecimento em 1965 - interessada em criar conteúdo audiovisual 

capaz de propiciar a elaboração de uma identidade nacional -, investiu na contratação de 

profissionais do cinema, assim como inseriu em seus quadros diversos escritores de 

teatro para sedimentar sua teledramaturgia. Entre esses, destacam-se Dias Gomes, 

Walter George Durst, Jorge Andrade, Gianfrancesco Guarnieri e Plínio Marcos, do 

teatro; e João Batista de Andrade, Eduardo Coutinho e Luiz Carlos Maciel do cinema. 

           No contexto pandêmico, vivido intensamente entre 2020 e 2022, verificou-se 

novamente um momento no qual a influência do documentário ganhou relevância na 

produção da emissora carioca. Assim, nasceram as séries sobre o suposto médium João 

de Deus, Marielle Franco, “Cercados” e “A guerra das vacinas” (analisadas em livro 

lançado pela Rede Telejor)
5
. E a produção documental segue cada vez mais forte na 

emissora, tendo até mesmo produções realizadas por sua plataforma de streaming, o 

Globoplay. 

            O especial “Falas negras”, objeto desta análise, é o primeiro de uma série no 

qual real e ficcional se entrelaçam – os outros são “Falas de mulheres”, “Falas dos 

povos originários” e “Falas LGBTQIA+”-, encaixando-se nos pressupostos do chamado 

docudrama, híbrido do gênero jornalístico com representação ficcional, no qual a 

liberdade narrativa é patente, como explica Fuenzalida (2008): 

Através da representação “ficcional feita por atores, narra casos 
dramáticos de origem real”. São situações cotidianas “limites ou 
extremas”, que aconteceram com pessoas comuns, mas não são 
narradas no formato de documentário nem de reality show, mas sim de 
modo ficcionalizado e mais livre. Não se restringem exatamente ao 
caso referencial e ocorre a introdução de elementos ficcionais. A 
utilização de música para emocionar o relato é um elemento 
importante dessa maior liberdade narrativa (FUENZALIDA, 2008, p. 
162). 

 

             É mister também lembrar as considerações da professora Iluska Coutinho 

(2012) acerca da dramaturgia do telejornalismo. Coutinho (2012) defende que a 

linguagem dramática na televisão estrutura-se a partir da constituição de um conflito 

narrativo, da existência de personagens e do uso da ficção com atores para narrar certas 
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cenas. No caso de “Falas negras”, o conflito é pujante: a luta incessante e secular contra 

o racismo e a escravidão; os personagens são muitos e suas falas nascem de suas 

vivências pessoais; e os actantes representam pessoas reais, algumas já falecidas, dando 

consistência à trajetória de luta encadeada pelo roteiro.  

           A inventividade em “Falas negras” é ainda mais instigante porque não há 

ficcionalização de cenas: os atores protagonizam monólogos e não interagem entre si, o 

que valida ainda mais ousadia na construção do roteiro por implicar riscos de audiência, 

uma vez que não apresenta formato ao qual o público está habituado na tevê aberta; e há 

também uma intensificação do apelo à subjetividade, uma vez que os atores interpretam 

como se estivessem dando depoimentos reais, o que provoca maior exigência no nível 

da interpretação. Mais isso tudo será aprofundado na sequência. 

Imagem 1 

 

               Ficção e documentário coexistem no especial “Falas negras” (Fonte: TV Globo). 

 

Duas faces do mesmo espelho 

             Em concordância com a afirmação da jornalista Fabiana Moraes (2022) de que 

“A emoção não desqualifica nem torna menos crível a narrativa jornalística”, 



entendemos que a produção televisiva tem a vantagem potencial de abrir os canais 

sensoriais (TÁVOLA, 1984) e, sendo um veículo no qual a luz da tela é projetada sobre 

o indivíduo (contrário ao que acontece no cinema), essa relação de subjetividade e 

empatia torna-se ainda mais pujante. Nesse caminho, pensamos na contemporaneidade 

da construção narrativa de “Falas negras”, cujo roteiro remonta ao passado para clarear 

o presente e pavimentar o futuro com outras texturas.  

          Isso promove dialogia com a reflexão de Giorgio Agamben (2009), para quem 

contemporâneo é o que mantém fixo o olhar sobre seu tempo para além das glórias, das 

luzes, do espetacular. Para o filósofo, é importante enxergar o escuro produzido pela 

luz, o que no caso em estudo significa prestar atenção sobre figuras relegadas ao 

esquecimento pela história eurocêntrica, colonial, hierarquizada, patronal. É essa 

escuridão da invisibilidade que precisa ser vista, conhecida, ressignificada. Destarte, é 

preciso dispor-se a identificar o desprezível, estar atento aos perigos da avalanche de 

novidades e informações que surgem a todo instante, o que requer diligência porque o 

fácil costuma ser atraente embora oculte onde mora a essência. Ou seja, olhar para trás 

para enxergar o que ficou escondido no vivido, sem significar nostalgia mas “um 

caminhar que não é apenas uma marcha, mas um passo suspenso” (AGAMBEN, 2009, 

p.19). O que pode ser traduzido por descontinuar o tempo cronológico e perceber 

elementos do passado na atualidade, o que fica cada vez mais patente no Brasil com 

tantas notícias recentes sobre trabalho escravo em zonas rurais e urbanas em diversos 

lugares do país. 

             Como nosso objeto de análise é uma produção televisiva de clara influência do 

documentário, vejamos o que diz Fernão Pessoa Ramos (2009) sobre o assunto: 

 

[...] podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 

composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de 

imagens de animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no 

início de sua história, mudas), para as quais olhamos (nós, 

espectadores) em busca de asserções sobre o mundo que nos é 

exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em poucas palavras, 

documentário é uma narrativa com imagens-câmera que estabelece 

asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que 

receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza das 

imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada através da 

qual as imagens são constituídas determinam a singularidade da 

narrativa documentária em meio a outros enunciados assertivos, 

escritos ou falados. (RAMOS, 2008, p. 22, apud DIAS, 2009, p. 2). 



             Portanto, diante de uma obra com traços documentais e ficcionais, o especial 

televisivo exemplifica o gênero conhecido por docudrama, documentário ficcional ou 

ficção documental. Voltamos a Fressato (2011): 

Todos os filmes são um misto de documentário e ficcional, pois de 

forma consciente ou não nos informam algo sobre o contexto de sua 

produção. Mesmo os filmes ficcionais mais surreais e futuristas, 

mesmo os mais marcados pela indústria cultural podem possuir o 

caráter informativo do documentário. As artes possuem um caráter 

humano e social e uma racionalidade própria, sensível e estética. A 

estética realista é apenas uma possibilidade de representar a 

realidade. A inversão da realidade não deslegitima a produção 

cinematográfica e não a afasta da realidade social. Os exageros 

narrativos são recursos e não uma infidelidade ou 

superficialização factual, são uma forma de expressar a realidade. 

(FRESSATO, 2011, p. 69, grifo nosso). 

            Por esse raciocínio, entendemos o uso da estética realística como caminho 

adotado pela direção, valendo-se de estratégias de construção da arquitetura televisual 

com os seguintes elementos: legendas com nome e data, inseridas logo no início de cada 

depoimento, salientando diversas temporalidades e personalidades marcantes - 

assinalando a luta contra o racismo como batalha que se arrasta ao correr dos séculos, 

continua atual e referenda o panorama mundial que até hoje nutre o combate ao 

preconceito racial -; enquadramentos incomuns para a televisão, como rostos vistos por 

angulações inusitadas, aparecendo algumas vezes cortados ao meio, similar ao que o 

cineasta Julio Bressane criou através do Cinema Marginal; uso de luz de estúdio 

pontuando as falas, criando uma ambiência na qual as personalidades representadas 

falam como se estivessem narrando suas histórias de vida para um diretor – quem olhar 

tem a nítida impressão de já ter visto esse tipo de depoimento em alguns outros 

documentários ou programas de entrevistas; o foco de luz é tão presente que funciona 

como marcador distintivo para o roteiro; a ausência de diálogos entre os personagens; o 

uso de música instrumental pontuando alguns depoimentos; o cuidado com os textos 

selecionados, de modo a que cada um traga um olhar singular sobre a pauta do racismo 

e da escravidão e todos componham um enorme mosaico no qual ninguém se repete e 

todos contribuem com novas reflexões sobre a mesma inquietação. Nesse sentido, as 

palavras de Maria Aparecida Baccega (2012) tem muita pertinência: 

O escritor não precisa criar outras palavras, diferentes das que circulam o 

cotidiano, para garantir a dimensão artística dessa matéria-prima; basta 

que ele teça, através delas, relações que configurem uma realidade nova – 

a da obra literária. Deslocando os fatos, mediante novas relações, e 

imprimindo às palavras, enquanto habitantes da obra literária, novos 

sentidos, o escritor produz uma outra verdade. (BACCEGA, 2012, p. 128). 



 

Destarte, a intenção da emissora produtora e dos criadores é patente: sublinhar a 

força da resistência dos povos pretos em sua luta milenar e referendar as matrizes ancestrais 

brasileiras. 

A construção de Falas negras 

             Uma fortíssima produção de sentidos embala a vinheta de abertura de Falas 

negra: o refrão da música-tema diz “A cor da minha pele não te diz quem sou, o meu 

cabelo crespo não te diz quem sou”. É uma evidência solar para o que vai reluzir na 

narrativa.  

Imagem 2 



 

Atriz Heloísa Jorge vive a rainha Nzinga Mbandi. Fonte: TV Globo. 

 

            Com roteiro de Manuela Dias e direção artística do ator/diretor/escritor Lázaro 

Ramos, a primeira imagem mostra um baobá – árvore imensa e secular, própria das 

culturas africanas tradicionais -, simbolizando o princípio da conexão entre o mundo 



sobrenatural e o mundo material
6
. O baobá é visto de cima: o ano é 1626 no reino de 

Nzinga Mbamde – Rainha do Reino do Congo e Matamba. “Nzinga nasceu entre os 

africanos de língua bantu, os mesmos que, escravizados no Brasil, criaram o samba e a 

capoeira. Seu povo está, portanto, na raiz da nossa identidade nacional”
7
. 

            A intérprete da lendária guerreira, símbolo maior da resistência africana à 

colonização, é a atriz Heloísa Jorge, que fala texto muito forte, evocando a 

ancestralidade, até olhar para a câmara: “E diz também que o nome de Ana de Souza 

que o outro me botou não pegou e não podia pegar mesmo... e o mesmo acontece com 

minhas irmãs: Acamba não quer o nome de Bárbara e Akifuche manda dizer que o 

nome dele é Memokifuche”.  

          Um corte e estamos em 1854: surgem pés andando no mesmo chão de terra batida 

onde estava Nzinga: é Mahommah Baquaqua (Reinaldo Júnior), escritor e missionário 

africano, que conta sobre o horror de ter ficado confinado num navio negreiro: “Nós 

fomos arremessados nus no porão... homens apinhados dum lado, mulheres do outro... o 

porão era tão baixo que não dava pra ficar em pé. A repugnância e a imundície daquele 

lugar horrível nunca vão sair da minha memória. O meu coração – derrama uma lágrima 

- até hoje fica doente de lembrar disso... muitos escravos morreram no percurso, 

sofríamos muito por falta de água... quando qualquer de nós se tornava rebelde (aos 

4‟36”, o ator passa a olhar para a câmara), sua carne era cortada com uma faca e o corte 

era esfregado com vinagre e pimenta pra que o escravo ficasse pacífico.... eu descobri 

que servia a um tirano e nada pode satisfazer um tirano ! Eu prefiro morrer do que viver 

sendo escravo !”  

        O próximo depoimento acontece em 1793: quem fala é Toussaint Louverture 

(Izak Dahora), líder da revolução do Haiti. Corta para 1849 e ouvimos Harriet Tubman 

(Olívia Araújo), mulher que libertou centenas de pessoas escravizadas. Pela primeira 

vez, entra música instrumental como background
8
 ou plano de fundo. Do seu discurso, 

destacamos a assertiva: “Todo grande sonho começa com um sonhador, lembre-se 

sempre disso... você tem dentro de você a paciência, a força e a paixão de alcançar as 

estrelas e mudar o mundo”. 
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            Corta para 1789: Olaudah Equiano, marinheiro, abolicionista e escritor 

nigeriano, interpretado por Fabrício Boliveira. O próximo é de 1940: aparece uma 

mulher, sentada, de costas: é Virgínia Bicudo (Aline Deluna), socióloga e psicanalista.  

“Aqui se entende por negro rico aquele que conseguiu estudar, se tornar educado mas 

mesmo esses também sofrem as consequências da cor da pele”... e concluí afirmando: 

“A solução é ser a negrinha com nota boa”. É a primeira vez que é dita a palavra 

Negrinha. 

            Corta para 1880 e no foco está o baiano Luiz Gama (Flavio Bauraqui), 

abolicionista, jornalista e escritor. Filho de Luísa Malin, ele vai contando sua dolorosa 

história de vida com o ator trajando terno e gravata: “Sou filho natural de uma negra 

africana da costa mina”. Aos 10 anos, foi vendido pelo pai fidalgo, que acabou ficando 

pobre, como escravo. Mais uma fala e estamos em 1965 com Rosa Parks (Bárbara 

Reis), ativista dos direitos civis. “O único cansaço que eu estava era cansada de ceder”. 

O take mostra um instigante movimento da câmara em volta dela, que encara o 

telespectador em silêncio enquanto sua voz em off diz: “E quanto mais a gente cede, 

quanto mais a gente aceita esse tipo de tratamento, mais opressivo ele se torna”. 

              Na sequência, ouve-se um canto nagô: é o ator Bukassa Kabengele. Desta vez, 

não aparece nome nem data. Ele faz um dos discursos mais longos, do qual extraímos 

este ponto: “A falta de dignidade humana vivida pelos africanos é fruto da política de 

supremacia branca. A supremacia branca supõe a inferioridade negra... mas a pena de 

morte não pode curar essa ferida aberta. É um ideal pelo qual eu estou disposto a 

morrer”. Este é o primeiro e único depoimento no qual a legenda só aparece no final: 

1964 – Nelson Mandela, advogado e presidente da África do Sul. Termina em 20‟25” e 

entra um intervalo. Na volta, o ano é 1965 e quem fala é James Baldwin (Ângelo 

Flávio), escritor, dramaturgo, poeta e crítico social americano. “É você atacando toda 

uma estrutura de poder do mundo ocidental. [...] “Quando vocês vão aceitar o fato de 

que nossos ancestrais eram brancos e negros ? Nós precisamos forjar uma nova 

identidade e precisamos uns dos outros”. O ator fala olhando para o público, exatamente 

como acontece num documentário de Eduardo Coutinho, por exemplo, e isso reverte a 

fala ainda de mais força. 

            Em seguida, é 1964 e o depoimento é de Malcolm X (Samuel Melo), ativista dos 

direitos civis. Da riqueza de sua fala, destacamos: “Não se pode separar paz de 

liberdade porque ninguém pode estar em paz se não tiver liberdade”. E ainda mais 

eloquente: “Se você não se cuidar, se você não tomar cuidado, os jornais vão fazer você 



odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. [...] 

Pra trazer 15 milhões de nós pra América como escravos, o homem branco assassinou 

no processo 100 milhões de negros africanos... e se o homem branco não tá pronto pra 

limpar a casa dele, ele não devia nem ter uma casa”. É neste depoimento que a imagem 

é fragmentada e só se vê parte do rosto do ator, clara influência dos enquadramentos do 

cineasta Julio Bressane
9
. 

            Corta e no alto da tela lemos: Milton Santos (Ailton Graça), geógrafo, jornalista, 

advogado e professor universitário. Ao final, ele diz: “O problema é que no Brasil a 

cidadania ainda não se completou e o meu corpo aparece como uma diferença central. 

Na medida em que o país não descobriu a sua cidadania, o negro é tratado como alguém 

inferior perante a sociedade brasileira. E mais ainda: nós não vemos uma notícia clara 

de que a sociedade deseja mudar isso. O que que o Brasil deseja fazer com seus 

negros?” 

            Corta e estamos em 1963: aparece Martin Luther King (Guilherme Silva), pastor 

e ativista dos direitos civis. “Acreditem em vocês mesmos, acreditem que vocês são 

alguém... Não deixe ninguém levar a sua humanidade. Se orgulhem da nossa herança. 

Não temos nada do que nos envergonhar. Alguém contou uma mentira um dia. Eles se 

utilizaram da linguagem e transformaram tudo o que é preto em feio e mau....Nós não 

podemos permitir que nosso protesto degenere em violência física.” Em seguida, o ano 

é 1970 e ouvimos o canto de uma voz feminina: é Nina Simone (Ivy Souza), cantora, 

compositora e ativista pelos direitos civis. Sua frase mais forte é “Liberdade pra mim é 

não ter medo”. Depois dela, o ano é 1980 e entra, aos 32‟16”, Lélia Gonzalez (Mariana 

Nunes), intelectual, professora universitária e ativista.  “Mas o espírito quilombola não 

deixa a mulher negra desistir não”. Em seu depoimento, ela compara o cotidiano que a 

mulher preta vive hoje no trabalho ao tempo da escravidão. 

            Segue a narrativa e, em 1967, aparece Muhammad Ali, pugilista e ativista, eleito 

“O Desportista do século”, que entra aos 34‟17”, interpretado pelo ator/cantor Babu 

Santana. O texto é muito forte e o ator fala sentado, vestindo terno e gravata: “O irmão 

não faz o outro irmão de escravo por 400 anos”. Passamos para 1972 quando aparece 

Ângela Davis (Naruna Costa), filósofa, professora universitária e ativista. É neste 

depoimento que a palavra racista aparece pela primeira vez. “Alguns amigos meus, 

                                                 
9 Ver matéria “„A Erva do Rato‟ e um pouco sobre o cinema de Julio Bressane”. Disponível em 

https://tudovaibem.com/2015/08/13/a-erva-do-rato-e-um-pouco-sobre-o-cinema-de-julio-bressane/. Acesso em 12 

mar 2023. 

https://tudovaibem.com/2015/08/13/a-erva-do-rato-e-um-pouco-sobre-o-cinema-de-julio-bressane/


pessoas maravilhosas, foram mortos por bombas, bombas que foram plantadas por 

racistas. [...] Mas, ao mesmo tempo, nós, os negros, oferecemos ao mundo música, arte 

e beleza...  eu acho que o autocuidado produzido pelos negros reconhece a conexão 

entre luta e arte, entre beleza e imaginação”. 

            Aos 39‟24”, o ano é 2013 e vemos Luiza Bairros (Valdineia Soriano), 

administradora e cientista social: “Acima de tudo, somos uma comunidade de destino, 

portanto, os passos que nós vamos dando ao longo do caminho são passos que devem 

ser dados sempre juntos e ao mesmo tempo”. Aos 42‟02”, corta para 2017, entra 

Marielle Franco - Socióloga, ativista política e vereadora do Rio de Janeiro. Ela apenas 

aparece e encara a câmara. Entra intervalo.  

Imagem 3 

 

     Taís Araújo interpreta Marielle Franco, vereadora carioca assassinada em 2018. 

 



             Aos 42‟25”, a narrativa retorna. Primeiro aparece Taís Araújo, ela senta e 

encara bem a câmara, sorrindo como se ouvisse a própria história que ela diz em voz off. 

Somente aos 42‟40”, a atriz é mostrada de outro ângulo e fala, porém sem olhar para a 

câmara: “A gente tem sempre que se perguntar o que é que é ser mulher... A vida das 

mulheres tem que ser lembrada, não é de hoje, é de séculos”.... e prossegue num dos 

depoimentos mais fortes do especial. Ela diz ainda: “A gente vive o mito da democracia 

racial mas tem uma cor que é violentada, que morre, que tá presa. Esse debate é 

fundamental: o corpo negro até hoje é elemento central na reprodução das 

desigualdades. É o corpo negro que tá nos cárceres, nas favelas, na periferia...” 

            O depoimento de Marielle/Taís vai até 46‟:58” e aos 47‟00”, entra legenda do 

alto da tela escrito 2020 e o nome Neilton Pinto – trabalhador autônomo e pai de João 

Pedro. É o ator Silvio Guindane, que faz o pai do garoto brutalmente assassinado numa 

incursão da polícia do Rio de Janeiro à comunidade da Rocinha. Esta participação eleva 

o nível da emoção a um grau muito elevado: primeiro porque a história dessa morte 

estúpida ainda está muito viva na memória do público; segundo, pela força do que é dito 

e, terceiro, pela qualidade da interpretação de Guindane, que chora ao narrar o caso, 

comove-se e contagia a quem assiste. Aos 47‟59”, uma das frases mais contundentes: 

“Eu só fui achar o João Pedro no dia seguinte, 17 horas depois, no IML, morto... com 

um tiro de fuzil na barriga”. Aos 48:42, mais emoção: o ator chora ao dizer “Meu filho 

era um aluno exemplar... não mataram só o João Pedro: eles mataram um pai, uma mãe 

e uma irmãzinha de 5 anos”. A interpretação do ator é arrepiante, um daqueles 

momentos nos quais “só cabe a nós, plateia, reverenciar” (TÁVOLA, 1984). 

             Aos 50 minutos e dois segundos, o momento mais delicado: está em cena 

Mirtes Santana (Tatiana Tibúrcio), a quem a legenda apresenta como “Empregada 

doméstica e mãe de Miguel”
10

. Ela está sentada e inicialmente é vista de costas. Depois 

de alguns segundos, ela aparece, de frente, plano médio, e seu depoimento – vivido com 

impressionante nível de excelência (a atriz se emociona de tal modo que chora 

convulsamente). Isso vai até 53‟33”. Pouco depois, corta e surge uma atriz falando em 

pé, sobe música, e ela diz: “Escuta ! Estão nos maltratando há 3 mil anos” – a legenda 

indica “Jovem em protesto”. Depois de alguns minutos, corta para imagens de protestos 
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 Miguel é a criança morta por negligência da patroa de Mirtes na cidade de Recife (Pernambuco) em 02 

de junho de 2020. Ver matéria “Caso Miguel: um ano após morte, mãe mantém casa intacta e diz que 

queria acordar e ver o filho ao lado da cama”. Disponível em 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/06/02/caso-miguel-um-ano-apos-morte-mae-mantem-

casa-intacta-queria-que-fosse-um-pesadelo-que-eu-acordasse-e-visse-o-meu-filho-diz.ghtml. Acesso em 

12 mar 2023. 
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nas ruas e praças do país, sobe música cantada por Elza Soares. Na sequência, entram 

fotos de arquivo das personalidades destacadas pelo roteiro. A única que tem 

movimento é a imagem de Marielle. Voltam imagens do jornalismo e se veem protestos 

em diversos lugares “contra o genocídio , black lives matter, racismo é o pior vírus”. 

Imagem 4 

 

Tatiana Tibúrcio protagoniza momento mais emocionante ao representar Mirtes Souza, mãe do menino 

Miguel, morto aos cinco anos após cair de prédio de luxo em Recife. Fonte: TV Globo. 

  

              Nos créditos de encerramento, descobre-se que foi Tatiana Tibúrcio, a 

intérprete da doméstica pernambucana Mirtes, a preparadora de todo o elenco, 

ratificando a excelência do trabalho da atriz. O especial termina aos 56‟18”. 

 

Considerações finais 

              Chega-se ao final desta análise com a convicção de que a roteirista Manuela 

Dias e o diretor Lázaro Ramos alcançaram o propósito de assinalar o quanto a luta do 

povo negro é antiga, perversa, ancorada no pilar da escravidão, do silenciamento, do 

morticínio, da invisibilidade e do aviltamento da condição humana, e se arrasta há 

séculos.  

             Fica patente um minucioso trabalho de pesquisa e a intenção de contextualizar o 

tema historicamente. À intenção de contar o processo histórico, alia-se o poder 

interpretativo de atores e atrizes de formação teatral - como egressos do teatro são 

Manuela e Lázaro -, e o que se vê na tela são intérpretes encarando a câmara com 

galhardia, proferindo monólogos roteirizados como se fossem palavras saídas de seu 



próprio pensamento, esmerados em expressar os sentimentos dos que os precederam. É 

na sutileza desse enlace – informação/subjetividade; passado/contemporâneo; 

texto/emoção - que a obra possibilita a criação de uma diegese, a qual assistimos com 

interesse e mergulhados em cumplicidade. 

            Nesse rumo, partimos do entendimento de que a estética documental herdada do 

cinema enriquece a narrativa, promovendo uma saudável dialogia (BAKHTIN, 2003) 

entre a televisão e o cinema, referendando o acerto da introdução de mudanças no 

formato de roteiros audiovisuais predominantes na telinha. E havemos de corroborar 

também a afirmação de Iluska Coutinho (2012), para quem o drama exige a encenação 

de ações construídas por meio de um texto ou de um roteiro. Logo, narrativa é 

construção textual, alicerçada em estrutura e elementos dramáticos, como tão bem 

acontece no caso deste “Falas negras”. E se a televisão valoriza todos esses aspectos, o 

acerto da edição contribui imensamente com sua qualidade, ajudando a compor um 

riquíssimo painel antirracista que merece ser visto, revisto e estudado.  
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