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1. RESUMO 

O nosso objeto de pesquisa é um livro-reportagem que será entregue como 

requisito de aprovação para Conclusão de Curso no ano de 2018. O livro relata a 

construção da identidade de mulheres negras.  

 

2. INTRODUÇÃO  

O tema a princípio será a construção da identidade de mulheres negras.  

Fazendo uso das ferramentas da análise de material, como periódicos, livros, 

filmes e artigos para fundamento dos dados observados e colhidos, procuraremos 

levantar não só o posicionamento político e de empoderamento das mulheres 

negras, como também a construção da identidade, a história de luta e conquistas.  

 

3. OBJETIVO 

Para tanto, nosso objetivo geral é de apresentar um trabalho e análise de estudo 

sobre a construção da identidade negra, que até hoje é um tema muito discutido. O 

posicionamento político e de empoderamento, principalmente no que diz respeito à 

ressignificação de suas identidades como mulheres negras.  

Essas mulheres estão cada vez mais utilizando como discurso o protagonismo e 

têm influenciado outras mulheres, elas são exemplo. Elas estão se “aceitando” cada 

vez mais e, assim fazem com que outras mulheres também se aceitem, de forma 

natural, num processo de libertação das articulações históricas. Elas não entram em 

um patamar diferente das outras mulheres, são mulheres como todas, mas no 

momento atual, no Brasil contemporâneo, elas estão “aparecendo”, embora já 

estivessem por todos os lugares.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como empírica-campo, 

uma vez que partiu da busca de dados e entrevistas. Os métodos de pesquisa foram 

desenvolvidos por meio da observação indireta, análise de material, como 

periódicos, livros, filmes e artigos para fundamento dos dados observados e 



colhidos. A pesquisa utilizou-sedo estudo do jornalismo como gênero literário, do 

uso das técnicas literárias na produção de textos jornalísticos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A princípio foram agendadas entrevistas com seis mulheres negras para 

construção do livro-reportagem. Após os agendamentos, foram realizadas as 

entrevistas com cada uma delas, algumas em suas respetivas cidades, outras por 

telefone e chamadas de vídeo.  

Também foram coletadas informações para escrever a história de Carolina Maria 

de Jesus, que é a inspiração do projeto.  

Além das entrevistas, foram lidos muitos livros, sites, redes sociais para coleta de 

dados e informações importantes para construção do trabalho e embasamento 

teórico.  E também participação de eventos sobre a cultura negra.  

 

6. RESULTADOS  

Embasado em muita leitura sobre jornalismo literário e feminismo negro, o 

seguinte trabalho foi fundamental para o aprendizado e entendimento da própria 

identidade da estudante que o fez. Ele despertou conversas entre mulheres negras 

que as motivaram e ajudaram de alguma forma. O trabalho em questão fez com que 

a estudante quebrasse barreiras, indo de frente com seus limites para fazer as 

entrevistas, frequentasse os eventos sobre a causa negra e o melhor, despertasse 

nas outras pessoas o desejo de entender sobre o feminismo negro e cada vez mais 

lutar contra o racismo existente.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No livro-reportagem foram contadas histórias de sete mulheres inspiradoras.São 

elas: Carolina Maria de Jesus, Jéssica Machado, Jarid Arraes, KettyValêncio, Cintia 

Ramos, Marina Silva e Monique Evelle.  

O produto mostra histórias inspiradoras de mulheres negras com o objetivo de 

encorajar outras pessoas a buscar a superação. 

 



 

8. FONTES CONSULTADAS  

ADICHIE, ChimamandaNgozi. Sejamos todos 

feministas.ChimamandaNgoziAdiche; tradução Christina Baum. – 1ª ed. – São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

 

BERTH, Joice. O que é empoderamento?. Joice Berth. – Belo Horizonte(MG): 

Letramento: Justificando, 2018. 

 

ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro / Daniela Arbex. – 1. ed. – São Paulo: 

Geração Editorial, 2013. 

 

ARRAES, Jarid.Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. São Paulo: Pólen 

Livros, 2017.  

 

COSTA, Rodrigo Cazes. Quarto de Despejo: Carolina de Jesus e o surgimento 

da cultura popular modificada. Natal: Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da UFTRN, 2015. P.169-179 

 

DAVIS, Angela. 1944 – Mulheres, cultura e política / Anela Davis; traduçãoHeci 

Regina Candiani. – 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2017.   

 

DAVIS, Angela. 1944 – Mulheres, raça e classe / Anela Davis; traduçãoHeci 

Regina Candiani. – 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2016.   

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

 

LIMA, Edvaldo Pereira. O que é livro-reportagem. São Paulo: Brasiliense, 1993. 



 

LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas Ampliadas. São Paulo: Manole, 2009. 

 

Jesus, Carolina Maria de, 1914-1977. Quarto de Despejo: diário de uma favelada / 

Carolina Maria de Jesus; ilustração Vinicius Rosignol Felipe. – 10. Ed. – São Paulo: 

Ática, 2014.  

 

Oliveira, Priscila Natividade Dias Santos.Jornalismo Literário: como o livro-

reportagem transforma um fato em história.Disponível em: https://goo.gl/cxyEUC. 

Acesso em: 24 de julho de 2017.  

 

PENA, Felipe. O jornalismo literário como gênero e conceito. Disponível em: 

<http://felipepena.com/wp-content/uploads/2015/03/jornalismo-literario-genero-

conceito.pdf>. Acesso em: 5maio de 2017. 

 

PESSA, Bruno Ravanelli. Livro-reportagem: Origens, conceitos e aplicações. 

Disponível em: https://goo.gl/MQw83.Acesso em: 25/05/2017. 

 

RAMOS, Lázaro. Na minha pele / Lázaro Ramos. – 1ª ed. – Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2017.  

 

RIBEIRO, D. O que é lugar de fala?/ Djamila Ribeiro. – Belo Horizonte(MG): 

Letramento, 2017.  

 

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? / Djamila Ribeiro. – 1ª 

Ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2018.   

 

ROCHA, Paula Melani; XAVIER, Cintia. O livro-reportagem e suas 

especificidades no campo jornalístico. Disponível em:https://goo.gl/8crWHV. 

Acesso em:25/07/2017. 

 

SCHATZ, Kate. Mulheres incríveis: artistas e atletas, piratas e punks, militantes 

e outras revolucionárias que moldaram a história do mundo / Kate Schatz; 

https://goo.gl/cxyEUC
https://goo.gl/MQw83


ilustrações de Miriam KleiamStahl; tradução de Regiane Winarski – Bauru, SP: Altral 

Cultural, 2017.   

 

SOUZA, Neuza Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro 

brasileiro em ascenção social / Neusa Santos Souza. – Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1983.  

 

TELEXA,Lúcia Izabel dos Santos. Quarto de Desejo; Diário de uma favelada: 

Carolina vai à escola. Florianópolis, 2016. 

 


