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A Coleção CONVERSAS da Editora  AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar 
sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Joana tem 25 anos, acaba de se formar em Direito e quer 

trabalhar na área criminal.

Joana foi uma das melhores alunas da faculdade e se dedicou 

muito a sua formação, pois quer ser uma advogada qualificada 

e competente.

Joana passou na prova da OAB com ótimos pontos, fala inglês 

e alemão.

Joana não quer fazer concurso público.

Joana quer ser advogada e trabalhar em escritório privado.

Joana é negra.

Joana não está conseguindo passar pelas entrevistas que faz 

nos grandes escritórios de advocacia.

Eu tenho 25 anos, sou advogada e não consigo
emprego. Será que é porque sou negra?



joana, você, melhor do que nós, sabe o quanto o Brasil ainda é 

preconceituoso. Você sabe que o racismo no Brasil segue sendo negado por 

todos, mas vivido dia a dia pelos negros.

Joana, o primeiro passo para que possamos construir a
igualdade racial no Brasil é aceitarmos que existe uma
profunda desigualdade. 

Claro que o racismo ainda pulsa forte na mente e nos
corações de muitos brasileiros. 

Claro que eles ainda rejeitam a ideia de que uma jovem
negra superou todas as dificuldades e se tornou uma
advogada brilhante.

Eu tenho um currículo muito bom.
Falo fluentemente dois idiomas.

Fiz ótimos estágios e sempre sou chamada para
as entrevistas. Depois não me chamam mais.
Será que ainda existe racismo em 2014? 

Será que não querem me contratar por ser negra?



Joana, a lei de cotas é fundamental para a construção da 

igualdade racial no Brasil e, sobretudo, para um movimento de 

reparação a um conjunto infinito de desigualdades vivenciadas 

pelos negros na história brasileira. A lei de cotas é um avanço 

extraordinário.

A elite branca no Brasil acredita que a cota

é um privilégio para os negros. Não conseguem

entender que as cotas são uma rede de proteção, 

promoção e desenvolvimento social e humano para uma 

imensa parcela da população que vivenciou a 

escravidão, o abandono e, ainda hoje, vivencia o 

preconceito como você, por exemplo, para conseguir um 

emprego.

Mas eles são contra
as cotas? Por que?

Vocês acreditam que eles sempre me perguntam se eu me 
formei no sistema de cotas? Eu digo que sim. Será que 
ter sido cotista numa universidade federal é o problema? 



Eu achava que o racismo no Brasil estava diminuindo. Mas a 
cada entrevista ou a cada não que recebo, de fato, dá para 
notar que ele está forte ainda.

Joana, muito forte. E precisamos reconhecer que de tão forte, 

pessoas como você, com sua formação e competência, não tem 

chances reais de um bom trabalho apenas pela cor da pele. 

Para esta elite branca e conservadora os negros devem ser 

cantores, mas nunca advogados. 

Os negros podem ser os atores secundários de uma novela, 

mas nunca o protagonista.

Será que um dia isso
vai mudar no Brasil?

O que lamentamos é saber que o preconceito racial ainda 

esteja comandando a vida de muitos brasileiros que acreditam 

que a cor da pele faz uma pessoa ser inferior a outra. A 

mudança está sendo construída por todos nós que 

acreditamos na igualdade.

Está mudando em uma velocidade ainda menor do que 

deveria,mas em 30 anos muita coisa mudou. 

Vai!Vai!



Eu nunca quis fazer concurso
público para ser juíza, 
promotora ou defensora.
Meu sonho é advogar. 

Será que vou conseguir?

Sim!
Você vai conseguir. 

Nem todos são racistas e preconceituosos e vocÊ com 

sua qualidade e competência vai conseguir uma Ótima 

colocação e Será uma advogada brilhante.



Joana, sua dificuldade não é conseguir um 

emprego como  advogada em um escritório 

de advocacia.  Se você quisesse uma vaga de 

faxineira ou cozinheira você não estaria 

vivendo este preconceito.  

Ainda estamos vivendo um tempo em que a 

elite branca e conservadora acredita que os 

negros devem trabalhar servindo, limpando e 

cozinhando.   

Eu nunca imaginei que por ser negra 
teria tanta dificuldade de 

conseguir um emprego.

Minha mãe é cozinheira e
lutou muito para que eu

estudasse e fosse advogada

Joana, sua dificuldade não é conseguir um 

emprego como  advogada em um escritório 

de advocacia.  Se você quisesse uma vaga de 

faxineira ou cozinheira você não estaria 

vivendo este preconceito.  

Ainda estamos vivendo um tempo em que a 

elite branca e conservadora acredita que os 

negros devem trabalhar servindo, limpando e 

cozinhando.   



claro! TENTE.
Lute pelo seu lugar, pois com certeza o Brasil vai 

ganhar uma advogada maravilhosa. Não desista de seus 

sonhos e não abra mão de suas conquistas por causa 

do preconceito covarde que ainda existe no Brasil.

Eu devo continuar
tentando?

Joana, temos que ter o maior respeito por todas as 

profissões. Todas são importantes, mas não podemos 

concordar que os negros não possam ser advogados, 

juízes, médicos, engenheiros ou arquitetos. 

Não existe profissão de branco ou profissão de 

negro.



Eu devo denunciar
quando me sentir

prejudicada pelo racismo ou
vítima de preconceito?

Sim! Na mesma hora.

Vamos sempre lembrar e espalhar a todos os cantos que 

racismo no Brasil é crime inafiançável. 

Não vamos tolerar qualquer discriminação. 

Ligue no tel: 100



Foi muito bom
conversar com vocês.

E agora, o que eu faço?

Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Marca a próxima entrevista e nunca desista de seu sonho

de ser advogada e nem do sonho da igualdade para todos.

Somente enfrentando com
coragem o racismo e o
preconceito que vamos, de fato, 
viver a verdadeira igualdade
no Brasil.



O AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de 
jovens das camadas populares. Tem por 
missão promover a inclusão e a justiça 
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas 
para a criação de pontes que unam as 
diferenças e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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Série Conversas #15
“sou advogada e não consigo 
emprego. será que é porque
sou negra?“ 

Esta Edição da Coleção Conversas é 
dedicada a Desembargadora do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro Ivone Caetano 
que sempre lutou pela igualdade racial 
tendo muitas vezes sido vitima do racismo 
silencioso do Brasil. 
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