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Quem sou?  

 

O Mapeamento das Trabalhadoras do Carnaval1 Fora de Época de Uruguaiana2 é livro online 

em formato PDF, hospedado em um site próprio que busca mapear as trabalhadoras da cadeia 

produtiva do carnaval de Uruguaiana, servindo como instrumento de reconhecimento, 

valorização e visibilidade do trabalho feminino no carnaval de Uruguaiana3.  

 

O mapeamento conta com mulheres que colaboram a partir do seu trabalho, remunerado ou 

não, para o que o evento aconteça – pré-produção e produção – E que, possivelmente, não 

                                                           
1 Carnaval de desfile de escolas de samba. 
2 No decorrer do texto, referimo-nos a mapeamento, produto ou material. 
3 O município é localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, faz divisa com a Argentina e estimou 126.970 habitantes 
em 2019 (IBGE). Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/uruguaiana.html >. Acesso em: 20 ago. de 
2020. 
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tem o seu trabalho visualizado facilmente no decorrer dos desfiles, dessa forma, 

possivelmente, sujeitas ocultas4 (DA NOVA, 2019). 

Por conta disso, é oportuno esclarecer que entendemos que qualquer mulher que dedique 

horas do seu dia, desempenhando qualquer que seja a atividade dentro do carnaval, é uma 

trabalhadora. No entanto, no mapeamento, o caráter de sujeita oculta, é determinante, pois 

acreditamos que algumas já recebem certo reconhecimento e valorização, tais como: tituladas, 

madrinhas e rainhas de bateria, passistas, porta-bandeiras e baianas. 

 

Como é o mapeamento? 

 

Ele é construído em ordem alfabética das atividades desempenhadas pelas trabalhadoras, 

onde em cada uma, estão dispostas as mulheres que a executam. As atividades são 

remuneradas e também, àquelas exercidas de modo colaborativo às agremiações.  

 

As informações contidas em cada trabalhadora são: nome, atividades desempenhadas – caso 

exerça mais de uma atividade -, agremiação, bairro5, foto e uma autobiografia. Ressaltando 

que, estes itens são fornecidos e incluídos a partir do aceite de cada mulher. 

 

A autobiografia é um resumo de entrevistas com roteiro semiestruturado aplicadas às 

trabalhadoras, que visam responder a inquietação: Quem é você no carnaval de Uruguaiana?   

 

Com a autobiografia contemplamos o dito pelas trabalhadoras, por acreditarmos que assim, a 

partir deste lugar, onde as mulheres podem contar a sua história, trajetória no carnaval e 

atuação, proporcionamos protagonismo às trabalhadoras. E também colaboramos com a 

construção da história das mulheres no âmbito carnavalesco. Pois, “pesquisar a história das 

                                                           
4 Esta expressão foi usada pela trabalhadora Lóise da Nova (2019) na entrevista realizada para a construção do 
mapeamento. Assim, apropriamo-nos do sujeita oculta para explicitar uma realidade vivida por grande parte pelas 
trabalhadoras do carnaval de Uruguaiana. 
5 O mapeamento conta com um mapa com a distribuição das mulheres por bairros em Uruguaiana. 
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mulheres é dar protagonismo às mulheres, é ouvir e perceber o lado de alguém que ficou 

silenciada e apagada no curso da história, por que a história oficial não contempla às mulheres” 

(ADAMS, 2019)6. 

 

Por que mapear as trabalhadoras? 

 

Acreditamos que no carnaval há o predomínio de um estereótipo hipersexualizado traçado pelo 

senso comum, ao associar mulher e a festa popular. Segundo João Carlos da Nova7 (2018) 

“ainda temos a imagem da mulher apenas como a passista que é chamarisco para os ensaios 

nas escolas de samba”. À vista disso, buscamos apresentar outra perspectiva àquela 

predominante. Ou seja, as trabalhadoras da cadeia produtiva do carnaval. 

 

A trabalhadora Giselda Lobato8 (2019) ressalva que: 

 

É importante falar sobre as mulheres no carnaval até para desmistificar a questão 

de que a mulher vem só para desfilar no carnaval, para apresentar a fantasia e um 

corpo bonito, para sambar. Não, as mulheres trabalham e muito, acho que é muito 

importante começar a enxergar dessa maneira. Então tem que mostrar isso pras 

pessoas, para valorizar as mulheres, (...) para mostrar que as mulheres dentro 

carnaval não são só corpos bonitos, mas também trabalhadoras. Pode-se ser as 

duas coisas, não estou excluindo, uma coisa, não exclui a outra, mas além do 

desfile no dia, muitas também trabalham para que o evento aconteça.  

 

Outro ponto importante para justificar a escolha de mapear trabalhadoras, é pelo contexto 

carnavalesco. Nas diretorias das escolas de samba e na cadeia produtiva do carnaval de 

Uruguaiana, o ambiente é predominantemente masculino, principalmente, no que diz respeito a 

                                                           
6 Professora de Direito no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no IFFar, Campus São Borja – RS, Graduada em Direito, 
Licenciada para atuação na Educação Profissional, Técnica e Tecnológica, especialista em Ciências Penais, Mestra em 
Ciências Criminais, Mestra em Educação e Doutoranda em Direito. Pesquisa protagonismo juvenil e feminismo. Fala cedida 
em 27 de maio de 2019. 
7 Historiador e personalidade do carnaval de Uruguaiana, fala cedida em 05 de outubro de 2018.   
8 Primeira personagem do mapeamento, diretora de carnaval da escola de samba Os Rouxinóis em 2019. Fala cedida em 
25 de abril de 2019 em Uruguaiana - RS. 
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cargos de chefia. Onde existem trabalhos “para mulheres” e “para homens”. Diante disto, 

acreditamos ser necessário, o olhar mais apurado àquelas que estão ali, mas que dificilmente 

têm espaço e o seu trabalho reconhecido, valorizado e visibilizado pois o carnaval de 

Uruguaiana “ainda é circundado por um contexto extremamente machista” (LOBATO, 2019). 

 

Ainda, a escolha de um mapeamento se dá por sua característica agregadora tal como o 

projeto Mapeamento de Coletivo de Mulheres - MAMU9, o mapa10 possibilita a visualização de 

pontos e criação de conexões, relações e histórias entre eles. A cartografia, sempre em 

processo de formação, colabora com a análise e comunicação de grupos e/ou indivíduos, 

podendo assim, fomentar a criação de contatos e projetos, potencializando a sensibilização 

para o surgimento de redes de solidariedade, de troca de serviços e impulsionando práticas 

colaborativas. 

 

Qual meu desafio?  

 

Ao determinarmos o que buscávamos realizar, surgiu a inquietação de: Como descobrir e 

contatar todas as mulheres que trabalham na cadeia produtiva do carnaval de Uruguaiana?  

Tal sentimento permaneceu no decorrer do desenvolvimento do material, pelo medo da 

“exclusão” de alguma trabalhadora. Assim, este seria o nosso maior desafio. 

 

Alguns fatores nos levaram a percebê-lo: 1) tempo para execução do trabalho; 2) residirmos no 

município de São Borja – RS; 3) o contexto ser predominantemente masculino; 4) mulheres 

não se reconhecerem como trabalhadoras; 5) trabalhadoras que prestam serviços a outras 

trabalhadoras e que então, preferem não “aparecer”.  

                                                           
9Mapeamento de coletivos, organizações, movimentos, grupos e projetos brasileiros que tem como foco mulheres, o 
feminino, o feminismo, ciclos de reinvindicações e lugares na sociedade. Disponível em: < 
http://www.mamu.net.br/?page_id=385 >. Acesso em: 10  jun. de 2019. 
10 Parágrafo construído com base no MAMU. 
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Diante da tentativa, de não “excluir”, apontamos um percurso que julgamos oportuno para a 

busca por trabalhadoras (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Percurso de busca por trabalhadoras 

 Quem foi contatado? O que foi feito? 

1º Presidentes das escolas de samba de 

Uruguaiana11 

Solicitamos o fornecimento do contato das 

mulheres que trabalham em suas 

agremiações; 

2º Pessoas do âmbito carnavalesco Devido nossa familiaridade com o âmbito, 

solicitamos às pessoas do meio carnavalesco, 

a indicação de mulheres que trabalham no 

âmbito; 

3º Rede Colaborativa - Trabalhadoras Ao contatarmos e entrevistarmos às 

trabalhadoras, solicitávamos indicações de 

outras trabalhadoras; 

4º Visita ao Programa Sambapontocom Visita para apresentação do mapeamento e 

chamado por mais trabalhadoras; 

5º Página do Facebook  Na etapa final da busca por trabalhadoras, 

criamos uma página no facebook para o 

mapeamento, onde publicávamos montagens 

para tornar cada vez mais pública a proposta 

e também, postagens solicitando indicações 

de trabalhadoras. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                           
11 Os Rouxinóis, Unidos da Cova da Onça, Ilha do Marduque, Apoteose do Samba, Bambas da Alegria, Imperadores do Sol, 
Império Serrano e Deu Chucha na Zebra. 
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Obviamente que, neste percurso de procura e contato, diversas situações foram encontradas, 

sendo elas: baixo fornecimento de contatos por parte dos presidentes de escolas de samba; 

dificuldade no contato com as mulheres; indecisão por parte de muitas em estarem presentes 

no mapeamento; negação à participação; e a demora no fornecimento de informações. 

No processo de finalização do material e lançamento, outro desafio – não esperado - surgiu, o 

cenário mundial pandêmico ocasionado pelo coronavírus. Isto levou ao cancelamento do 

lançamento do mapeamento, que seria realizado em julho de 2020 em um evento aberto ao 

público em Uruguaiana. O que levou ao lançamento online através da página do facebook da 

proposta. 

 

O que fiz?  

 

O mapeamento surgiu a partir de três momentos: 1) pesquisa e planejamento da proposta; 2) 

entrevistas; 3) criação do livro e divulgação. E respeitando esta ordem, seguimos o seguinte 

percurso (Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Percurso de criação e divulgação do mapeamento 

Momento O que foi feito? Detalhamento 

1) Pesquisa e 
Planejamento 
de Proposta 

Pesquisa documental e bibliográfica; X 

Delineamento da Proposta 

Localização dos contatos para a iniciação do trabalho 
de campo; 

Levantamento das personagens; 
Criação do roteiro semiestruturado para às 
entrevistas; 
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2) Entrevistas Contato prévio e agendamento das entrevistas; Através de ligação e 
conversa no WhatsApp; 

A aplicação de entrevistas12; Realizamos as 
entrevistas de duas 
maneiras: 1) Através de 
áudios pelo WhatsApp13; 
2) Presencialmente indo 
até Uruguaiana; 

Adaptação das questões aplicadas e criação do 
questionário final;  

Levantamento de personagens; Devido o primeiro desafio 
mencionado, persistimos 
na procura por 
trabalhadoras nos três 
momentos; 

3) Criação e 
divulgação do 
livro 

Análise do conteúdo das entrevistas;  

Transcrição dos áudios; 

Diagramação do livro; 
Criação do site do produto; 

Levantamento de personagens; 

Criação da página no facebook; Criamos a página com a 
intenção de divulgar o 
trabalho das 
personagens através de 
montagens com fotos de 
acervos pessoais e na 
procura por mais 
trabalhadoras. 

Divulgação do mapeamento; Rádio Sambapontocom 
em Uruguaiana; 

Compra do domínio do site;  

Finalização do livro; 

Lançamento do site, com o livro finalizado e 
hospedado na página do facebook do mapeamento. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                           
12 Solicitamos a todas trabalhadoras a Autorização do Uso da Imagem, nos moldes do PPGCIC, assim como, um pessoal 
para nos assegurarmos do uso das informações em outras oportunidades. 
13 Tendo em vista que a pesquisadora reside em São Borja. 
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Primeiro, realizamos a pesquisa documental e bibliográfica. O apuramento de conceitos que 

nos deram suporte teórico para compreensão do objeto de estudo e o contexto que o circunda. 

Pesquisamos sobre indústria criativa, carnaval e mulheres. Posteriormente, delimitamos nossa 

proposta de produto e fomos em busca das trabalhadoras, conforme detalhado anteriormente. 

E, como decidimos ter a fala das mulheres como insumo básico para o mapeamento, nos 

dedicamos em construir um roteiro semiestruturado com questões que julgávamos importantes, 

diante do que estudamos, para compor o material. 

 

No segundo momento, para nós, o mais importante, começamos o processo de contato com as 

trabalhadoras. Primeiro realizamos uma conversa prévia, apresentando a proposta, 

posteriormente, o agendamento da entrevista, que foram realizadas de duas maneiras: através 

de áudios pelo WhatsApp e presencialmente indo até Uruguaiana, dependendo da 

disponibilidade da entrevistada. Na prática das entrevistas, percebemos que o primeiro roteiro 

era extenso e nos tomaria muito tempo, assim, selecionamos cinco questões (Tabela 3) do 

total de 11, para aplicar às trabalhadoras.  

 

Tabela 3 - Questionário Final 

Questões finais – Entrevistas às Trabalhadoras 

 
1 

 
Qual a sua ligação com o carnaval de Uruguaiana? 

 

 
2 

 
Como é trabalhar com o carnaval de Uruguaiana? 

 

 
 

3 

 
Como é trabalhar com o carnaval sendo mulher? Em algum momento você sofreu algum 

preconceito ou empecilho por ser mulher? 

 
4 

 
Você julga ser necessário falar sobre mulheres no carnaval? 
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5 

 
 

Por fim, se tivesse a oportunidade de escrever uma autobiografia, um relato sobre sua história no 
carnaval, como trabalhadora no âmbito carnavalesco, em poucas palavras, o que diria? Quem é 

você no carnaval de Uruguaiana? 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No terceiro e último momento, realizamos análise do conteúdo das entrevistas, a transcrição 

dos áudios, sendo totalmente fiel ao que foi dito pelas mulheres. Simultaneamente a isso 

contamos com os serviços da publicitária Renata Teixeira, formada pela Universidade Federal 

do Pampa, que criou a marca do produto (Figura 1), realizou a diagramação do livro e site 

(Figura 2), no qual todos os materiais foram criados através de pesquisa e planejamento, 

buscando atender nossos anseios e considerando, principalmente, nosso posicionamento – 

exemplo do símbolo feminista na marca. 

 

Figura 1 - Marca do Mapeamento das Trabalhadoras do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 

 
Fonte: Elaborado por Renata Teixeira 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicação e Indústria Criativa 

Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação 
 

Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa 

Universidade Federal do Pampa 

Vol. 3, 2020     |     E-ISSN 2596-2752     |     cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic 

 

Figura 2 - Site do Mapeamento das Trabalhadoras do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Como optamos por dar continuidade pela busca de trabalhadoras em todos os momentos, 

neste final, percebemos a necessidade de criar uma página no facebook (Figura 3) para o 

mapeamento, com a intenção de popularizar a proposta e consequentemente, buscar mais 

mulheres14 (Figura 4) e também, divulgar o trabalho das trabalhadoras. Um ponto que 

colaborou nessa decisão foi que, no decorrer das entrevistas, muitas mulheres nos enviavam 

fotos de sua trajetória e atuação no carnaval. Percebemos assim, uma oportunidade de 

fortalecer a proposta e visibilizar o trabalho das mesmas, através de montagens (Figura 5) 

publicadas no facebook do mapeamento. 

                                                           
14 Uma de nossas primeiras publicações, sem muitas explicações, a arte buscava instigar a curiosidade das pessoas 
através os elementos que a compõe e o texto “Procuram-se trabalhadoras do carnaval de Uruguaiana”. Recebemos 
diversos tipos de mensagens via WhatsApp, algumas pessoas buscando emprego, outros curiosos e, satisfatoriamente, 
algumas indicando mulheres  e, trabalhadoras interessadas em participar do mapeamento. 
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Figura 3 -  Página do facebook do Mapemento das Trabalhadoras do Carnaval Fora de Época de 
Uruguaiana 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 4 -  Procuram-se Trabalhadoras do Carnaval de Uruguaiana 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 5 - Montagem de Divulgação - Trabalhadora Rosane Costa 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Tornou-se rotineira a publicação das montagens, assim como, de conteúdos que explicassem a 

proposta. Toda a linguagem utilizada foi da primeira pessoa do singular, com o intuito de 

construir um vínculo mais aproximativo com o público carnavalesco.  

 

Ao mesmo tempo, seguindo às buscas, solicitamos um espaço no programa de rádio, no 

Programa Resenha Sambapontocom do comunicador Lisca. Na ocasião (Figura 6), explicamos 

a proposta e explicitamos a necessidade de encontrar mais trabalhadoras para compor o 

mapeamento. 
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Figura 6 - Visita ao Programa Sambapontocom no dia 30 de janeiro de 2020 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No mês de junho de 2020 finalizamos as buscas, assim como, às análises e transcrições. E 

posteriormente, o processo de finalização do livro.  

 

Por fim, entramos no processo de solicitação de um domínio para o site, a fim de proteger a 

proposta e sua autoria. Após isso, adquirimos o domínio e nos encaminhamos para o lançamento 

do livro, realizado através da página do facebook do mapeamento. 
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Qual meu resultado?  

 

O Mapeamento das Trabalhadoras do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana está disponível 

gratuitamente, no formato PDF, por meio do link 

https://www.mapeamentotrabalhadorascarnavaluruguaiana.com/. 

 

O mapeamento reuniu 85 trabalhadoras que desempenham diversas atividades em prol do 

carnaval de Uruguaiana. Ressalva-se que não vislumbrávamos uma quantidade elevada de 

mulheres, tendo em vista que, o contexto uruguaianense de trabalho no carnaval, é 

majoritariamente masculino. Logicamente, que abrangemos o máximo de mulheres, para que, 

o anseio de reconhecer, valorizar e visibilizar o trabalho feminino aconteça. Acreditamos que, 

aconteceu.  

 

A página do facebook atingiu 703 curtidas, de pessoas de diversas localidades e estados 

como: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 

Grosso e Bahia. E também, da Argentina e Uruguai. 

 

No período de ápice da página, de janeiro de 2020 a maio de 2020, tínhamos publicações que 

alcançavam, em média, 3.264 e 3.314 pessoas (Figura 7). 
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Figura 7 - Alcance publicações de Janeiro a Maio 

 

Fonte: Facebook 

 

Visualizamos como resultado também, o convite realizado pela trabalhadora Dandara Escoto 

para que palestrássemos (Figura 08 e 09) no dia 5 de março de 2020 na escola Municipal 

Moacyr Ramos Martins em Uruguaiana, para alunos do 9º ano. A oportunidade surgiu pela 

escola desenvolver projetos relacionados ao carnaval de Uruguaiana, escritos e desenvolvidos 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicação e Indústria Criativa 

Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação 
 

Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa 

Universidade Federal do Pampa 

Vol. 3, 2020     |     E-ISSN 2596-2752     |     cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic 

 

pelos próprios alunos, assim, relatamos nossa experiência com a pesquisa e construção do 

produto, como forma de nortear os adolescentes. 

 

Figura 8 - Palestra aos alunos do 9º ano da escola Municipal Moacyr Ramos Martins em Uruguaiana

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 9 - Palestra aos alunos do 9º ano da escola Municipal Moacyr Ramos Martins em Uruguaiana 

 

Fonte: elaborado pela autora 

  

Por fim, ressaltamos que, mesmo que o número das trabalhadoras não seja alto, devido à 

proporção do carnaval de Uruguaiana, visualizamos o mapeamento como uma iniciativa, tendo 

em vista, o pioneirismo da proposta. Buscando assim, cada vez mais reconhecer, valorizar, 

visibilizar, falar e debater sobre a mulher no carnaval. 
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