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Este projecto visa fazer um apanhado de conversas entre mães e filhas (ou avós, mães e filhas –
procuro ter participantes de todas as idades, desde adolescentes a mulheres maduras) sobre como
se relacionaram pessoalmente  com e  as  suas  vivências  de  mudança  social  e  política.  É  um
convite para falarem sobre como as duas se sentem relativamente a estas coisas e para contarem
histórias uma à outra, em vez de um debate abstrato sobre questões específicas.

O objectivo é eventualmente publicar um livro com as conversas.

A vossa conversa provavelmente terá um pouco de conversa e entrevista: será relaxada, informal
e livre para fluir para onde desejarem, mas com elementos de uma entrevista para tentar revelar
as histórias e pensamentos mais interessantes; deixem as duas pessoas falar (mais ou menos) com
igualdade; e encorajem perguntas e respostas em vez de divagações ou vociferações abstratas.
Então a ideia é conversar, mas tenham estas indicações em mente, ou usem-nas quando sentirem
que não estão a passar da superfície ou se alguém começar a dominar a conversa ou a dar um
sermão à outra pessoa.

Não me importo se não levarem nada disto em conta e apenas conversarem sobre a mudança,
desde que achem essa conversa interessante.

Podem alternar-se a fazer as perguntas (ou conjuntos de perguntas - continuem a questionar se
acharem um assunto produtivo, depois troquem quando tiverem dito tudo o que pretendiam a
respeito),  ter  uma estrutura mais  formal  em que uma entrevista  a  outra  e  depois trocam, ou
podem deixar a conversa fluir mais livremente. O que funcionar melhor para vocês e, depende da
dinâmica existente entre vocês e da liberdade com que se exprimem normalmente.  Caso não
tenham a certeza irei de bom grado conversar convosco e tentaremos encontrar a melhor forma,
ou podem experimentar diferentes formas e ver com qual se sentem melhor.

Tudo será posteriormente editado, por isso não se preocupem com os bocados da vossa conversa
que ficarem divagantes, enfadonhos ou demasiado acalorados antes de encontrarem o caminho
para algo mais frutuoso. Também não se preocupem com expor dados pessoais: tentem sentir-se
completamente  à  vontade  enquanto  estiverem  a  falar:  os  dados  ou  nomes  podem  ser
posteriormente alterados ou anonimizado, se assim o desejarem.

Cabe a  vocês decidir  a  duração da conversa,  mas deve ser suficientemente  longa para fazer
alguns relatos e aprofundar sentimentos, mas não tão longa que comece a cansar e a perder o
foco. A última pode acontecer de forma surpreendentemente rápida, por isso se houver mais a
explorar, mas estiverem cansadas, façam uma pausa e depois regressem à questão. Da mesma



forma, se as coisas ficarem demasiado emotivas ou se começarem a discutir, talvez queiram fazer
uma pausa e retomar mais tarde ou noutra altura.

Antes da sessão 

 Vejam juntas as coisas práticas antes da sessão: quando a vão fazer, onde (em casa de
uma ou de outra, num local público neutro, enquanto caminham, durante uma refeição,
presencialmente ou por telefone/computador…?), como vão registar (será mais fácil se
uma das pessoas gravar num telefone/computador/dictafone,  mas pode exigir testagem
com antecedência ex. se estiverem num lugar público ou a caminhar, também é possível
tirar notas por escrito, neste caso provavelmente serão as duas a fazê-lo – uma tira notas
enquanto  a outra fala. O que decidirem, certifiquem-se de estarem confortáveis, de terem
tempo suficiente e de não serem interrompidas.

 Falem uma com a outra sobre como desejam estruturar a conversa em termos gerais, ex.
irão alternar-se a fazer perguntas, uma entrevistará a outra e depois trocam, ou será com
um fluxo livre? Não falem com antecedência sobre as perguntas que serão feitas ou o que
pretendem  discutir:  não  transformem  em  algo  onde  as  respostas  serão  pensadas  e
planeadas com antecedência.

 Pensem  sobre  a  vossa  vida  relativamente  a  mudanças  políticas,  tentem  recordar
conscientemente eventos ou sentimentos importantes.  Podem pensar nas suas próprias
respostas para algumas das perguntas para desencadear  a coisa se quiserem, mas não
planifiquem as vossas respostas nem decidam o que desejam que seja perguntado.

 Se preferirem podem escolher com antecedência algumas das perguntas (ou decidir as
suas próprias) que pretendem fazer à outra pessoa, ou ver como a conversa corre e tentar
apenas as perguntas se as coisas ficarem um pouco paradas.



Durante a conversa

 Se a palavra/conceito ‘político’ não soar a si ou a outra pessoa, não a use – em vez dela
pense  sobre  mudança  social,  ou  só  sobre  a  mudança.  A  mudança  não  precisa  ser
momentânea ou de âmbito nacional ou global para ser interessante.

 O seu papel de inquiridora é mais próximo ao de um psicólogo do que de jornalista do
noticiário ou interrogador da polícia. Está a tentar obter respostas pessoais em vez de
factos. Não se prendam com questões tais como se os detalhes estão correctos ou se as
respostas fazem sentido para si – é mais importante como e porquê a pessoa responde.

 Tentem descobrir coisas sobre a outra pessoa que ainda não saibam, ou descobrir mais
sobre/outros aspectos de coisas que saibam.

 Dito isto, pode haver históricos interessantes que sejam bem do conhecimento das duas,
mas seriam interessantes para outras pessoas que leiam a vossa conversa saberem, então
pensem nisso quando fizerem as perguntas, entrando em detalhe para ajudar os outros a
compreender  o  seu  contexto  (se  não  sentir  que  está  a  falar  com  naturalmente,
posteriormente também pode acrescentar notas para mim para fornecer mais informações.

 Estejam preparadas  para  o facto  de outra  pessoa não querer  falar  sobre o que vocês
querem saber. Antes de pensarem em formas de fazer com que falem no assunto, escutem
e engajem-se naquilo que elas quiserem falar.

 Coisas  que geram sentimentos  e  emoções  pessoais  fortes  são mais  cativantes  do que
especulações abstratas, então tentem não ter medo de falar e perguntar coisas que sejam
emotivas,  por resolver  ou confusas.  No entanto  não devem necessariamente lançar-se
directamente nelas – podem requerer algum trabalho/provocação.

 Tentem encontrar um equilíbrio entre falar sobre coisas positivas e esperançosas e sobre
dificuldades, falhanços, desilusões e frustrações. Se a outra pessoa tender muito mais a
uma forma de ver as coisas, explorem também as outras.

 Peçam detalhes, contexto, personagens, basicamente encorajem a outra pessoa a contar-
lhes histórias.

 Para isto as perguntas abertas são mais úteis do que perguntas com respostas sim/não ou
perguntas  de  ‘escolha  múltipla’  (‘era  X  ou  X?).  Aprofundem  ao  perguntar  ‘O  que
aconteceu a seguir?’ ‘Porquê fizeste isso?’ ‘Como te sentiste?’ ‘Conta-me mais sobre…’,
‘O que mais…’ etc.

 Não façam perguntas que tenham uma resposta ‘correcta’ na vossa mente para depois
ficarem chateadas quando não ouvirem essa resposta,  ou façam perguntas que são na
verdade frases com as suas opiniões pessoais ‘Não achas que…?’

 Não se esqueçam de escutar. Em vez de planear a próxima pergunta enquanto a outra
pessoa fala, escutem-na até a próxima pergunta se sugerir, e se ela continuar a falar e
notar-se claramente  que continua  a  engajá-las  e/ou  a  ser  interessante  para  si,  não há
necessidade de insistir mais.

 Não faz mal haver silêncio. Se a outra pessoa pausar antes de responder ou no meio de
uma frase, podem esperar, não têm necessariamente de fazer outra pergunta. Apressar ou
pressionar pode impedir que se lembrem de um detalhe ou formular um raciocínio.



 Também não faz mal não responder à pergunta, interpretar a pergunta diferentemente da
forma que pretendiam, ou alterar uma resposta se o que a pessoa diz está claramente a
engajá-las e/ou vos interessa.

 Ao responderem às perguntas, não as bloqueiem deliberadamente, decidam se não são
interessantes ou comecem a analisar a motivação detrás dela. Em vez de dizerem ‘porque
me perguntas isso?’ ou ‘isso não está muito claro, queres dizer isto ou aquilo?’ tentem
responder genuinamente e ver onde vai dar.

Sugestão de perguntas (adaptem como desejarem) 

 Se fores uma pessoa que pensou ou se sentiu envolvida na política ou mudança social,
com que idade começaste e como acabou?

 Fala-me de um momento de mudança que viveste ou participaste.
 Houve  momentos  de  mudança  no  mundo  que  gostarias  de  ter  estado  envolvida  no

passado, ou agora?
 Que mudança gostarias de ver no mundo?
 Houve  momentos  da  tua  vida  em que  estiveste  particularmente  ciente  das  mulheres

participarem na mudança, ou de ser mulher e parte da mudança?
 Como te sentes sobre a possibilidade de as pessoas criarem (ou não) mudanças?
 O que achas que se sente quando se faz parte da mudança?
 Se tiveres  estado  envolvida  na  política  ou  mudança  social,  que  efeitos  emocionais  e

práticos teve/tem em ti?
 Tens ideias sobre o que funciona ou é bom em termos de criar mudança, activismo ou

engajamento político?
 Pensando  sobre  mudança  social  e/ou  em  política,  como  te  sentes  com  o  presente

comparado contra o passado? Como te sentes sobre o futuro?
 Ao longo da tua vida mudaste a forma como és ou te sentias política ou a tua ideia sobre

‘política’?
 Fala-me de um momento em que aprendeste algo sobre política, mudança ou a forma

como o mundo funciona.
 Fala-me de um momento quando mudaste de opinião política sobre algo, ou sobre uma

mudança na tua opinião que evoluiu gradualmente.
 Como te sentes/sentiste ao longo da tua vida vendo as minhas abordagens à política e

mudança social? Como te relacionas com elas (ou não)?
 Há  alguma(s)  pessoa(s)  em  particular  que  te  inspirou  em  termos  de  política  ou

compreensão do mundo, e se sim, o que tinham/o que fizeram?
 Que papel  pensas  que  a  política  ou  consciência  de  mudança  social  desempenhou  na

forma como te relacionas comigo?
 A vida normal é política? Se sim, dá um exemplo.
  Como te sentes quando pensas na mudança social que viste ou participaste e quando

pensas sobre mudança social que queres ver no futuro?



O que me devem enviar 

Juntamente com as vossas gravações ou notas (tal como estão, por favor, sem editar antes – mais
tarde podemos falar sobre edições e coisas que gostariam de anonimizar), agradeço que me deem
esta informação sobre cada uma de vocês:

 Nome,  ano  de  nascimento,  local  de  nascimento,  onde  vivem  actualmente,  profissão
actual/passada/ que gostaria de ter

 Pseudónimos se não pretenderem usar os nomes verdadeiros (ou digam-me e eu darei
um).

 Opcionalmente  também  me  podem  dar  opiniões  sobre  fazer  a  entrevista,  as  vossas
próprias observações e comentários a respeito, e qualquer outra informação de base que
achem interessante. Se quiserem enviar uma foto vossa e não se importarem que use no
meu website, seria excelente.

Partilha com quem aches que gostaria de participar. Podem entrar em contacto pelo 
rachaelmcg@gmail.com 

Esta informação também está em rachaelmcgill.com

Obrigada!


