
EU SOU ALICE

Amanda Adelina Ramos SOUZA (Unileste); Louise Carvalho MOURA (Unileste); Dienifer de Souza

Lima GOMES (Unileste); Taynara Campos PINHEIRO (Unileste); Karoline Ferreira De CASTRO

(Unileste); William Caldas TREVIZANI (Unileste)

Introdução: A sociabilidade contemporânea foi radicalmente transformada a partir da
virtualização das relações, mediadas por cibertecnologias de comunicação, permitindo
novos espaços de trocas comerciais, informacionais, estéticas, sexuais,
afetivo-amorosas e de ativismo político. As mudanças sociais são decorrentes da nova
realidade da população, bem como a inserção de direitos antes não previstos nas
legislações. O Brasil ao longo dos anos tem demonstrado fortes mudanças de conceitos
e preconceitos, porém ainda existem grandes resquícios que encontram alicerces na
sociedade patriarcal e machista. Nesta sociedade ocorre um predomínio do poder do
indivíduo sobre outro, o que configura em relações abusivas. Objetivo: Produzir um
curta-metragem com o intuito de atrair a atenção do público para essa questão que,
apesar de possuir uma incidência maior entre mulheres, afeta ambos os sexos, e
mostrar que é possível se desvincular de um abusador e se reconstruir. Metodologia:
Foi desenvolvido um roteiro com base em uma história da vida real, descrita pela
protagonista. Este roteiro foi produzido com o auxílio de dados informados por um
psicólogo, após a leitura da história relatada. Foi realizado em seguida a filmagem,
com vistas a inserir o telespectador nos momentos de tensão entre os personagens,
conflitos internos e do tratamento, para gerar proximidade e despertar empatia.
Resultados: A coleta de dados resultou em feedback positivo por parte dos
entrevistados. Configurando um projeto com teor emocional forte e verdadeiro,
reproduzindo a realidade vivida por milhares de mulheres e homens diariamente.
Conclusão: Relacionamentos abusivos ainda são um tabu. As vítimas se calam por
medo, vergonha, ou não compreendem que estão vivenciando uma situação doentia.
Grande parte se culpa pela agressão sofrida e alimenta expectativas de melhora. \"Eu
sou Alice\" é a representação sincera do abuso, e a voz de milhares de vítimas.

Palavras-chave: Relacionamento abusivo. Abuso. Violência doméstica. 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


