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Interpretação de Textos 2ª  SÉRIE – Interp. Textos – PROFa.LENE  

Coleção Olimpo -  mód. C 03 p. 756 – questões 4 e 5.  

 

Entrevista com Adirley Queirós, diretor de cinema 

JocelineGomes: A última mensagem do teu filme, projetada na tela, é “a nossa memória fabulamos nós mesmos”. 

Como que é a fabulação de uma memória periférica, da Ceilândia? 

AdirleyQueirós: Na minha cabeça, a memória tradicional tende a ser reacionária(R.2). Essas pessoas(R.3) que sofreram 

todo o massacre que aconteceu para que houvesse a construção de 7 Ceilândia narram essa memória como se aquele 

tempo tivesse sido “o tempo bom”. Criamos todo um mecanismo perverso pra afirmar que o passado foi bom, embora 

o passado tenha sido 10 horrível. Passamos fome, frio, nossos pais morreram de diabetes, hipertensão, assassinados. 

A gente tem que se livrar daquele tempo. Eu ia pr’aquele baile, o Quarentão. E essa 13 lembrança do Quarentão é 

narrada hoje pelas pessoas(R.4) com um tom preconceituoso. E eu também sou preconceituoso. É óbvio que eu tenho 

internalizado em mim a homofobia, o racismo, o 16 machismo. Isso não sai da gente(R.5) de uma hora pra outra. Mas 

produzir um trabalho de cinema que lide com isso é entender que essa contradição(R.1) está ali colocada. Carol 

Almeida.  

Entrevista: Adirley Queirós, diretor de “Branco Sai, Preto Fica”. Internet: (com adaptações). 

 

1. () A “contradição” (R.1) à qual o entrevistado se refere é a dacoexistência de um preconceito internalizado 

e de umamemória tradicional, que ele denomina de “reacionária” (R.2). 

2. (  ) Na fala do entrevistado, os termos “Essas pessoas” (R.3), “pessoas” (R.4) e “da gente” (R.5) referem-se 

ao mesmoconjunto de indivíduos que compõem a comunidade, cujamemória é o tema da resposta à 

entrevistadora. 

3. (  ) 70 Por se tratar de transcrição de fala, optou-se por preservarmarcas da oralidade, tais como o 

emprego de “pra” em lugar de para e o encadeamento da argumentação pelaintrodução da conjunção 

aditiva “E” em início deperíodo. 

 

 

 

 

 


