
Estímulo Experimental: Texto para filmagem dos discursos políticos  
(Brasil – Thad Dunning) 

 
 

DISCURSOS 1, 2, 3 e 4 – sem mensagem de raça ou classe 
 
(o texto do discurso é para ser lido duas vezes por cada ator, uma vez vestindo 
um terno, uma vez usando um "macacão" ou outro tipo de roupa de categoria 
de trabalho) 
 
Discurso 1: atores brancos, vestindo um terno  
Discurso 2: atores brancos, vestindo "macacão" ou qualquer outro tipo de 
roupa de categoria de trabalho  
Discurso 3: atores negros, vestindo um terno 
Discurso 4: atores negros, vestindo "macacão" ou qualquer outro tipo de roupa 
de categoria de trabalho 
 
Meus queridos amigos:  
Estou aqui hoje para pedir o seu voto na minha candidatura à Câmara 
Municipal. Como morador da cidade de Salvador há mais de 30 anos, estou 
familiarizado com os desafios que enfrentamos: o desemprego e a falta de 
bons empregos, não por falta de interesse ou de vontade de trabalhar, mas por 
falta de oportunidade; um sistema de saúde que nos permite ser ameaçados 
por epidemias e doenças, como a dengue; um sistema escolar que não é 
capaz de educar todos os nossos filhos e filhas; problemas com a nossa infra-
estrutura, e, naturalmente, pobreza e frustração, entre tantos outros. Nossa 
classe média é muito pequena, e até mesmo os profissionais graduados em 
universidades não possuem adequadas oportunidades de emprego. Nós todos 
sabemos que há muita criminalidade na nossa cidade, e muita corrupção em 
nosso sistema político. 
Não tem que ser desta maneira. O Brasil é um país extraordinário, rico em 
recursos naturais, e Salvador é uma cidade magnífica, com um passado digno. 
Nosso país é diversificado e pacífico, e Salvador é um exemplo disso. Mas 
muito mais pode ser feito para melhorar a qualidade de nossas vidas. 
Se vocês me elegerem como membro do conselho da cidade, vou lutar pelos 
objetivos que todos nós acreditamos: melhores oportunidades de emprego para 
que as pessoas possam ajudar a si mesmas; melhor educação; melhorias na 
infra-estrutura; menos corrupção; e melhor atendimento para mães e crianças 
doentes. Vou trabalhar com os outros membros dos conselhos municipal e 
estadual, com os deputados federais e senadores e com nosso governador 
para garantir que Salvador receba os recursos que ela necessita - os recursos 
que ela merece - para financiar a educação e a saúde.  
O desenvolvimento econômico é fundamental para todos no Brasil, e é 
igualmente importante aqui em Salvador. Vou lutar para melhorar a nossa 
economia e manter a nossa saudável e pacífica democracia, e eu vou lutar 
para melhorar a qualidade de vida na nossa bela cidade. 
Estes objetivos são atingíveis, e eu tenho a determinação e as competências 
necessárias para alcançá-los. Portanto, permita-me, humildemente, pedir seu 
apoio e ajuda. Se você votar em mim, eu vou ouvir as suas preocupações e 



vou batalhar por elas, porque são minhas preocupações também. Agradeço a 
sua atenção e o seu apoio. Viva Salvador e viva o Brasil! 



DISCURSO 5 – discurso do negro pobre  
 
(para ser lido uma vez por cada ator negro vestindo "macacão" ou qualquer 
outro tipo de roupa de categoria de trabalho)  
 
Meus queridos amigos: 
Sou José Paulo de Oliveira, embora muitos de vocês me conheçam como 
Negão [neguinho]. Tenho sido um trabalhador durante toda a minha vida. 
Cresci em um bairro popular de Salvador e concluí a minha educação aqui, até 
o ensino médio. Primeiro, trabalhei como taxista e mecânico, e, mais tarde, fui 
ativista político e líder no sindicato dos mecânicos por mais de 15 anos. Sei das 
lutas que os cidadãos comuns enfrentam no seu quotidiano, porque sou parte 
integrante do povo [povão]. 
Durante toda a minha vida, eu também estive envolvido em muitas atividades 
que beneficiaram meus irmãos e irmãs negros. Por exemplo, tenho sempre 
lutado contra o racismo e a discriminação, e tenho lutado para que meus 
irmãos e irmãs tenham orgulho de sua herança africana, que, muitas vezes, 
não é valorizada. Na época em que estava no sindicato dos mecânicos, eu 
organizei uma Frente em Defesa da Igualdade Racial. Também recebi um 
prêmio da cidade de Salvador como "amigo da capoeira." 
Estou aqui hoje para pedir o seu voto na minha candidatura à Câmara 
Municipal. Como um morador de bairros populares de Salvador há mais de 30 
anos, estou familiarizado com os desafios que enfrentamos: o desemprego e a 
falta de postos de trabalho; um sistema de saúde repleto de epidemias, como a 
dengue; uma rede pública de ensino que não é capaz de educar os nossos 
filhos e filhas; demasiada violência em nossas comunidades e, naturalmente, 
pobreza e frustração, entre tantos outros. 
É importante reconhecer que muitos destes problemas são particularmente 
relevantes para os nossos irmãos e irmãs negros. Por exemplo, você sabia que 
3 em cada 4 mortes violentas na periferia da cidade são de pessoas negras? E 
sabia que, em média, os trabalhadores negros são menos de 40% dos 
trabalhadores brancos? E que mulheres trabalhadoras negras ganham menos 
de 60% do que trabalhadores brancos do sexo masculino? Embora nós não 
gostemos de admitir isso, temos problema de racismo no Brasil, mesmo na 
nossa cidade de Salvador, com a sua digna herança afro-brasileira. Você pode 
ver que o governo não investe o suficiente nas áreas mais carentes da cidade, 
que são essencialmente constituídas por população negra. Pretos e pardos são 
mais de 70% da cidade de Salvador, e também somos a maioria nas favelas e 
bairros populares de Salvador, porém ainda não vemos muitos rostos negros 
ou pardos entre nossos vereadores. Temos pouquíssimos negros ocupando 
postos de poder político na cidade.  
Não tem que ser desta maneira. O Brasil é um país extraordinário, rico em 
recursos naturais, e Salvador é uma magnífica e bela cidade, com uma digna 
cultura Afro-Brasileira em seu passado. O governo pode, ainda, fazer muito 
mais para melhorar as nossas vidas. Nossa luta é contra o racismo, a 
intolerância, e as desigualdades sociais, e em defesa dos interesses de todas 
as pessoas comuns. Esta causa merece o seu voto. 
Se você me eleger como um membro do conselho da cidade, vou lutar pelos 
objetivos do povo: melhores oportunidades de emprego; maior acesso à 
educação; projetos de habitação; atendimento para mães e crianças doentes e, 



naturalmente, diminuição da pobreza entre os nossos irmãos e irmãs. Temos 
que lutar para defender as oportunidades para pessoas e comunidades 
carentes. Quando me tornar vereador da cidade, eu quero implementar 
programas para aumentar as oportunidades de trabalho para os jovens negros 
e para combater o racismo. Nós também devemos fazer mais para promover 
os recursos culturais que vêm do nosso orgulho de ter um passado afro-
brasileiro. Se você me eleger, vou trabalhar para promover a difusão da música 
afro e da capoeira, e eu também apoiarei eventos de Hip-Hop e outras 
manifestações culturais para a juventude afro-brasileira. Finalmente, vou 
trabalhar com os outros membros dos conselhos municipal e estadual, com os 
deputados federais e senadores e com nosso governador para garantir que 
Salvador receba os recursos que ela necessita - os recursos que ela merece – 
para medicamentos e emprego. O desenvolvimento econômico é fundamental 
para todos no Brasil, e é igualmente importante aqui em Salvador. Vou lutar 
para melhorar a nossa economia e manter a nossa saudável e pacífica 
democracia, e eu vou lutar para melhorar a qualidade de vida na nossa bela 
cidade. 
Estes objetivos são atingíveis, e eu tenho a determinação, as competências e a 
experiência política necessárias para alcançá-los. Portanto, permita-me, 
humildemente, pedir seu apoio e ajuda. Se você votar em mim, eu vou ouvir as 
suas preocupações e vou batalhar por elas, porque são minhas preocupações 
também. Não vou decepcioná-lo. Agradeço a sua atenção e o seu apoio 
durante esta eleição. Viva Salvador e viva o Brasil!  
 
 



DISCURSO 6 – discurso do negro rico 
 
(para ser lido uma vez por cada ator negro vestindo um terno) 
 
Meus queridos amigos: 
Sou José Paulo de Oliveira. Eu sou um advogado baiano, e também sou 
professor de ensino médio em uma escola privada. (Me formei) Formei-me pela 
Universidade Federal da Bahia [UFBA], aqui em Salvador, e fiz a minha pós-
graduação aqui também. Como muitos de vocês sabem, em toda a minha vida 
tenho trabalhado com muitas organizações não-governamentais para melhorar 
a qualidade de vida nos nossos bairros e, especialmente, para melhorar a 
qualidade das escolas de nossa cidade.  
Também estive envolvido em muitas atividades que beneficiaram 
especialmente meus irmãos e irmãs negros. Por exemplo, tenho sempre lutado 
contra o racismo e a discriminação nas universidades, como líder estudantil, eu 
organizei uma Frente em Defesa da Igualdade Racial. Também tenho sempre 
lutado para que meus irmãos e irmãs assumam e tenham orgulho de sua 
herança cultural africana, que, muitas vezes, não é valorizada. 
Estou aqui hoje para pedir o seu voto na minha candidatura à Câmara 
Municipal. Como um morador da cidade de Salvador há mais de 30 anos, estou 
familiarizado com os desafios que enfrentamos: a falta de oportunidades de 
emprego para os profissionais recém graduados; uma classe média que ainda 
é muito pequena; insuficiente número de hospitais especializados e muito 
pouco no caminho da medicina moderna; elevados custos escolas privadas de 
ensino médio, que são as melhores alternativas para os pais que desejam que 
seus filhos sejam admitidos nas prestigiadas universidades; e os crimes, que, 
muitas vezes, ameaçam a nossa propriedade e a nossa forma de vida.  
É importante para nós percebermos que muitos desses desafios são ainda 
maiores para nossos irmãos e irmãs negros. Por exemplo, você sabia que, no 
Brasil, negros são apenas 1,8% dos estudantes universitários, apesar da 
recente política de implementar cotas para entrada na universidade pública? 
Além disso, há discriminação no mercado de trabalho. Os negros deixam a 
universidade tendo crescido intelectualmente, mas na hora de conseguir um 
emprego, o empresário diz : "Traga o seu currículo com uma fotografia", e você 
sabe que ele gostaria de escolher uma loira com olhos azuis. Nós também 
temos poucos negros ocupando postos de poder político na cidade. Negros e 
pardos são mais de 70% da população da cidade de Salvador, mas ainda não 
vemos muitos rostos negros ou pardos entre nossos vereadores. Embora não 
gostemos de admitir isso, ainda temos um problema de racismo no Brasil, 
mesmo na nossa cidade de Salvador, com a sua digna herança afro-brasileira. 
Não tem que ser desta maneira. O Brasil é um país extraordinário, rico em 
recursos naturais, e Salvador é uma magnífica cidade, com um digno passado 
afro-brasileiro. Mas muito mais pode ser feito para melhorar a vida na nossa 
bela cidade. 
Se vocês me elegerem como um membro do conselho da cidade, vou lutar 
para defender a classe média e para expandir as oportunidades educacionais e 
de emprego para os habitantes de Salvador. Eu quero aumentar o número de 
hospitais públicos e, especialmente, clínicas privadas, onde a melhor medicina 
moderna é disponibilizada, e quero melhorar o acesso ao ensino médio 
privado. Vou trabalhar com a polícia para combater a criminalidade que muitas 



vezes ameaça a nossa propriedade e o nosso estilo de vida. Como um afro-
brasileiro, eu também irei defender cotas em universidades públicas e privadas 
para negros, e vou lutar contra o racismo e a discriminação no mercado de 
trabalho. Também gostaria de ver lugares reservados para os negros na 
política, para que possam ocupar mais de forma mais acentuada os espaços 
de poder político desta cidade. Finalmente, aqueles de nós que são mais 
educados também têm uma responsabilidade especial: a de promover os 
recursos culturais que resultam de orgulho de nosso passado afro-brasileiro. 
Se vocês me elegerem, vou trabalhar para promover a educação sobre a 
história negra, bem como todos os temas que envolvem os negros hoje no 
Brasil.  
Estes objetivos são atingíveis, e eu tenho a determinação, as competências e a 
educação necessárias para alcançá-los. Portanto, permita-me, humildemente, 
pedir seu apoio e ajuda nesta próxima eleição. Se você votar em mim, eu vou 
ouvir as suas preocupações e vou batalhar por elas, porque são minhas 
preocupações também. Agradeço a sua atenção e o seu apoio. Viva Salvador e 
viva o Brasil!  
 
 
 



DISCURSO 7 – discurso do branco rico 
 
(para ser lido uma vez por cada um ator branco vestindo um terno)  
 
Meus queridos amigos: 
Sou José Paulo de Oliveira. Eu sou um advogado baiano, e também sou 
professor de ensino médio em uma escola privada. (Me formei) Formei-me pela 
Universidade Federal da Bahia [UFBA], aqui em Salvador, e fiz a minha pós-
graduação aqui também. Como muitos de vocês sabem, em toda a minha vida 
tenho trabalhado com muitas organizações não-governamentais para melhorar 
a qualidade de vida nos nossos bairros e, especialmente, para melhorar a 
qualidade das escolas de nossa cidade.  
Estou aqui hoje para pedir o seu voto na minha candidatura à Câmara 
Municipal. Como um morador da cidade de Salvador há mais de 30 anos, estou 
familiarizado com os desafios que enfrentamos: a falta de oportunidades de 
emprego para os profissionais recém graduados; uma classe média que ainda 
é muito pequena; insuficiente número de hospitais especializados e muito 
pouco no caminho da medicina moderna; elevados custos escolas privadas de 
ensino médio, que são as melhores alternativas para os pais que desejam que 
seus filhos sejam admitidos nas prestigiadas universidades; e os crimes, que, 
muitas vezes, ameaçam a nossa propriedade e a nossa forma de vida.  
Nossos melhores e mais talentosos cidadãos não têm, muitas vezes, as 
oportunidades ou recompensas que deveriam ter, porque um sistema 
disfuncional limita as suas oportunidades econômicas. 
Não tem que ser desta maneira. O Brasil é um país extraordinário, rico em 
recursos naturais, e Salvador é uma magnífica e bela cidade. Mas muito mais 
pode ser feito para melhorar a qualidade de nossas vidas. 
Se vocês me elegerem como um membro do conselho da cidade, vou lutar 
para defender a classe média e a expandir oportunidades educacionais e de 
emprego para os nossos filhos. Eu quero aumentar o número de clínicas 
privadas, onde a melhor medicina moderna é disponibilizada, e eu quero 
melhorar o acesso ao ensino médio privado. Vou trabalhar com a polícia para 
combater a criminalidade que, muitas vezes, ameaça a nossa propriedade e o 
nosso estilo de vida. Também quero defender uma política de mérito em 
nossas escolas e universidades, e no nosso mercado de trabalho, e não uma 
política de cotas ou privilégios especiais. A lei não deve diferenciar os 
cidadãos, ela deve proteger todos os brasileiros. Devemos premiar pessoas 
que conquistam espaços com sua inteligência e ambição, e não com favores 
do governo. 
Eu tenho a determinação, a educação e as competências necessárias para 
alcançar meus objetivos. Portanto, permita-me, humildemente, pedir seu apoio 
e ajuda nesta próxima eleição. Se você votar em mim, eu vou ouvir as suas 
preocupações e vou batalhar por elas, porque são minhas preocupações 
também. Agradeço a sua atenção e o seu apoio. Viva Salvador e viva o Brasil!  
 
 
  
 



DISCURSO 8 – discurso do branco pobre 
  
 
(para ser lido uma vez por cada ator branco vestindo "macacão" ou qualquer 
outro tipo de roupa de categoria de trabalho)  
 
Meus queridos amigos:  
Sou José Paulo de Oliveira. tenho sido um trabalhador durante toda a minha 
vida. Cresci em um bairro popular de Salvador e concluí a minha educação 
aqui, até o ensino médio. Primeiro, trabalhei como taxista e mecânico, e, mais 
tarde, fui ativista político e líder no sindicato dos mecânicos por mais de 15 
anos. Sei das lutas que os cidadãos comuns enfrentam no seu quotidiano, 
porque sou parte integrante do povo [povão]. 
Estou aqui hoje para pedir o seu voto na minha candidatura à Câmara 
Municipal. Como um morador de bairros populares de Salvador há mais de 30 
anos, estou familiarizado com os desafios que enfrentamos: o desemprego e a 
falta de postos de trabalho; um sistema de saúde repleto de epidemias, como a 
dengue; uma rede pública de ensino que não é capaz de educar os nossos 
filhos e filhas; demasiada violência em nossas comunidades e, naturalmente, 
pobreza e frustração, entre tantos outros. 
Embora o nosso país se esforce pela igualdade, Salvador é ainda muito 
desigual. Porque algumas áreas têm corte de eletricidade diariamente, 
enquanto outras não? Porque alguns dos nossos filhos podem ir à escola 
regularmente, enquanto outros não? Porque alguns homens e mulheres podem 
encontrar emprego estável no governo ou no setor privado, enquanto outros 
são forçados a migrar para fora de Salvador, ou até para fora do Brasil, para 
encontrar oportunidades de trabalho?  
Não tem que ser desta maneira. O Brasil é um país extraordinário, rico em 
recursos naturais, e Salvador é uma magnífica e bela cidade. No entanto, o 
governo pode fazer muito mais para melhorar as nossas vidas. A minha luta é 
contra as desigualdades sociais, e em defesa dos interesses de todas as 
pessoas comuns. Esta causa merece o seu voto. 
Se você me eleger como um membro do conselho da cidade, vou lutar pelos 
objetivos do povo: melhores oportunidades de emprego; maior acesso à 
educação; projetos de habitação; atendimento para mães e crianças doentes e, 
naturalmente, diminuição da pobreza entre os nossos irmãos e irmãs. Temos 
que lutar para defender as oportunidades para pessoas e comunidades 
carentes. Vou trabalhar com os outros membros do conselho municipal para 
assegurar que os nossos recursos beneficiem as pessoas que deles mais 
necessitam.  
Estes objetivos são atingíveis, e eu tenho a determinação, as competências e a 
experiência política necessárias para alcançá-los. Eu sei o que significa ser do 
povo (do povão), e eu nunca esquecerei o que as famílias trabalhadoras 
precisam do nosso governo. Portanto, permita-me, humildemente, pedir seu 
apoio e ajudar nesta próxima eleição. Se você votar em mim, eu vou ouvir as 
suas preocupações e vou batalhar por elas, porque são minhas preocupações 
também. Agradeço a sua atenção e o seu apoio durante esta eleição. Viva 
Salvador e viva o Brasil!  
 
 


