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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar o protagonismo, a poética e a construção narrativa dos 

vídeos ÊLEKO (2015), QUIJAUA (2016), Fé Menina (2017) e Mar de Elas (2018), obras 

produzidas pelo coletivo Mulheres de Pedra de Guaratiba, localizado na região oeste da cidade 

do Rio de Janeiro. Interessa à pesquisa as discussões estéticas e o diálogo que estas obras 

estabelecem com a história e memória da identidade e cultura negra, situando-as no contexto 

do percurso dos coletivos que se formam como projetos de luta e resistência no país. Foca-se, 

particularmente, os processos de identidade e construção de um grupo essencialmente feminino 

que se mobiliza pela reivindicação de um protagonismo feminino negro. Tais metas implicam, 

para nós, em um percurso metodológico que inclui, além da análise audiovisual, abordar a 

dimensão cultural, de raça e de gênero revisados pelo campo teórico e metodológico do 

paradigma dos novos movimentos sociais à luz de uma bibliografia norte-americana e brasileira 

de e sobre o feminismo negro. Justifica-se o caminho escolhido em função da hipótese de que 

o processo criativo do Mulheres de Pedra é modulado pela perspectiva da resistência cotidiana 

- território problematizado especialmente por Heller (1985) -, e por uma atuação “em” Coletivo 

(que assumimos justa e potente), contrária à lógica estrutural racista e, portanto, de 

autoafirmação enquanto mulheres negras. 

 
Palavra-chave: mulheres de pedra, coletivos, cotidiano, cultura afro-brasileira; audiovisual. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to analyze the protagonism, poetics and narrative construction of 

the videos ELEKÔ (2015), QUIJAUA (2016), Fé Menina (2017) and Mar de Elas (2018), works 

produced by Mulheres de Pedra de Guaratiba collective, based in western Rio de Janeiro city. 

The aesthetic discussions and dialogue that these works establish with black identity and 

culture’s history and memory are of interest to the research, contextualizing them in the course 

of collectives that are built as projects of struggle and resistance in the country. It focuses, 

particularly, in the processes of identity and construction of an essentially feminine group 

mobilized by the claim of a black feminine protagonism. These goals imply, for us, in a 

methodological path that includes, in addition to audiovisual analysis, addressing the gender, 

race and cultural dimension reviewed by the theoretical and methodological field of the new 

social movement’s paradigm in the light of a North American and Brazilian bibliography about 

black feminism. The reason for having chosen this path is the hypothesis that the creative 

process of Mulheres de Pedra is modulated by the perspective of daily resistance, a territory 

investigated especially by Heller (1985) and by a procedure in Collective (which we take on to 

be just and potent), contrary to the racist structural logic and, therefore, of self- affirmation as 

black women.. 

 
Keywords: mulheres de pedra; collectives; daily; afro-brasilian culture; media. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar o protagonismo da mulher negra em quatro curtas-

metragens: “Elekô” (2015), “Quijaua” (2016), “Fé Menina” (2017) e “Mar de Elas” (2018), 

obras produzidas pelo coletivo Mulheres de Pedra, de Pedra de Guaratiba, bairro da zona oeste 

do Rio de Janeiro. O tema justifica-se, em primeiro lugar, por ser uma produção de autorias 

femininas negras, o que explicita, para esta investigação, um cenário, hoje, de afirmação e 

ampliação da luta por protagonismo da mulher negra brasileira. Em segundo lugar, por 

interessar a este trabalho quais características estéticas, narrativas e temáticas destas obras 

produzidas por este Coletivo conseguimos relacionar às suas vivências particulares e cotidianas 

na construção identitária do grupo. 

O universo das mulheres negras no audiovisual é marcado por estereótipos e sub- 

representações marginalizadas do que deveria ser o lugar da mulher negra na sociedade.  Lugar 

esse que vem de um passado histórico e é ligado à ideia de posse dos corpos e falas do povo 

negro. Infelizmente, ainda hoje, dentro dos moldes do racismo estrutural, isso pode ser 

percebido nas nuances e nas naturalizações que as instituições reproduzem em conjunto dos 

nossos meios de massa e nossa cultura visual ao englobar perfis que vão dos mais subjugados 

níveis sociais à erotização da mulher negra. 

Segundo a pesquisa do GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação 

Afirmativa da UERJ), feita em 2016 com a análise de 218 longas-metragens entre 1995-2014, 

cerca de 18%, apenas, de todos os elencos são compostos por atrizes negras, das quais 13% 

participam dos diálogos centrais, enquanto outras 5% não possuem nem fala. A comparação 

dos números entre diálogos centrais das mulheres negras e aquelas que não falam pode até 

parecer favorável. No entanto, se a porcentagem de 13% for comparada à porcentagem de 30% 

das mulheres brancas que normalmente fazem os diálogos centrais, percebemos a discrepância. 

A pesquisa também aponta que os lugares de fala das mulheres negras são associados a lugares 

subalternos, como periferias, favelas, prisões, entre outros. 

Outra pesquisa que também evidencia o lugar da mulher negra construída nessa sub- 

representação integra o artigo “Diversidade de gênero e raça nos lançamentos brasileiros de 

2016”, realizado pela ANCINE (Agência Nacional do Cinema) em 2018. O artigo foi produzido 

no contexto do surgimento da Comissão de Gênero, Raça e Diversidade da ANCINE, que tem 

como objetivo a assegurar de atividades de inclusão e de diversidade no cinema brasileiro. O 

resultado desta pesquisa, indicou um mercado cinematográfico 
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protagonizado em sua maioria por homens brancos, além de nenhum filme em 2016 ter sido 

dirigido ou roteirizado por uma mulher negra. 

Nas duas pesquisas citadas, o lugar do negro e da mulher negra são desvalorizados, 

pois além da falta de um protagonismo fruto de uma dívida histórica, a desigualdade que se vê 

no cinema nacional também se assemelha ao que encontramos nas estruturas sociais. A 

desigualdade, como aponta o GEMAA, é reproduzida e potencializada sem nem ao menos haver 

uma problematização. A indústria cinematográfica e audiovisual, portanto, assim como outras 

demais instituições, tendem também retroalimentar o preconceito real gera a manutenção de 

normas e valores excludentes o que, por sua vez, reforça um imaginário preconceituoso, 

engessado e conservador. 

Tal cenário, portanto, coloca a necessidade de se desenvolver políticas públicas 

afirmativas para o audiovisual nacional já que as narrativas que assistimos nos meios 

audiovisuais ainda são fixas em um único modelo e fechadas a novos formatos, mesmo que nos 

últimos anos tenham acontecido aumentos significativos nos incentivos fiscais, como a Lei 

Rouanet (1991), Lei do Audiovisual (1993) e o plano “Brasil de Todas as Telas” (2014). Ainda 

sobre os dados da segunda pesquisa, os números da divisão populacional no país, segundo 

pesquisa do IBGE realizada em 2016, é de 54% de população negra e 45,1% de pessoas brancas, 

sendo que homens brancos, negros e pardos representam 48% e mulheres brancas, negras e 

pardas, 51,5%. Ou seja, existe um percentual populacional maior da população negra e de 

mulheres comparado ao de brancos e homens, respectivamente. São dados que confirmam o 

quão é desproporcional é a representação real do país em comparação aos dados que destacamos 

em relação ao cinema nacional. 

O circuito do audiovisual (ou cinema negro por alguns autores) no universo dos 

coletivos trazidos nesta pesquisa, ao contrário dessa realidade desproporcional mencionada no 

parágrafo anterior, tem como intenção trazer à tona outro tipo de produção. Estas novas 

narrativas, em diferentes formatos, valorizam a diferença identitária da cultura negra também, 

o contexto e ancestralidade histórica. Ao trabalharem com um protagonismo e visibilidade de 

narrativas cotidianas negras, colocam em trânsito obras que de certa forma alteram o tipo de 

relação e comunicação com os modos convencional audiovisual e mídia nacional. Seja por estes 

novos formatos, ou mesmo pelos novos espaços de debate e exibição que se criam, criticam e 

problematizam a fetichização da imagem do homem e da mulher negra. 

Assim, a maioria destes coletivos, como o Mulheres de Pedra, traz consigo uma 

proposta em defesa destes espaços de representatividade e visibilidade das diferentes 
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narrativas que por muitos séculos foram silenciadas ou sub-representadas a partir de caricaturas 

de questões sociais. O resgate desta identidade, logo como também de toda a memória e 

ancestralidade que consolida e constrói este imaginário se tornam elementos essenciais na nossa 

discussão sobre narrativas audiovisuais. Todos, em sua maioria, fazendo parte da formação dos 

coletivos, como também dos discursos conscientes e criados dentro deste processo de 

resistência e ressignificação. 

Em outras palavras, o campo sobre o qual esta pesquisa se constrói é o das narrativas 

veiculadas nos meios de comunicação que vão além dos mecanismos e equipamentos 

tradicionais, cujos objetivos são discutir as representações da mulher negra no coletivo de 

Mulheres de Pedra e ampliar a visibilidade do circuito de produção e realização audiovisual 

negra, ainda invisível para a maioria das pessoas1. A proposta de construção dos curtas- 

metragens do coletivo Mulheres de Pedra se caracteriza bastante como um ativismo de 

intervenção social, o que vai ao encontro das atividades do movimento negro brasileiro ao longo 

de sua existência, e por isso é relevante para este trabalho. 

O coletivo, criado na década de 1960 e consolidado de forma independente e não 

institucional somente nos anos 2001, consegue a sua inserção no debate do cinema e audiovisual 

nacional sobre questões e temas negros graças às suas primeiras produções. Sua trajetória 

iniciou-se como uma associação de moradoras na região de Pedra de Guaratiba, na reunião de 

artistas plásticas que não conseguiam vender e sobreviver de sua própria arte. O grupo já tinha 

em sua base a solidariedade do feminino e seu resgate, conciliando sua origem artística, as 

vivências do coletivo e as produções de saraus e poesia às performances audiovisuais. 

No ano de 2001, ao passar para uma nova fase, o grupo permitiu a entrada de novos 

integrantes que não necessariamente correspondiam aos seus objetivo original, mas que 

dialogavam com a reformulação de identidade coletiva e ações sociais que o coletivo estava 

passando naquele momento como a independência de seus termos institucionais que antes os 

validavam como grupo. Aconteceram nessa época um forte debate interno, uma reestruturação 

e abertura para novas formas de intervir sobre o espaço em que se encontravam além da 

proximidade a outros coletivos de cultura negra. 

 

 

 

1 Grande parte dessas produções encontram-se em festivais, mostras e outros tipos de eventos específicos à sua 

temática. Muitos desses raramente são notificados em programas de televisão ou canais abertos, ou seja, nos meios 

de comunicação mais usuais e comuns. 
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O surgimento de seu primeiro curta, “Elekô” (2015), marcou de fato a construção 

identitária do grupo como um coletivo de mulheres e sobre discussão de identidades negras. 

Além de o filme estrear o coletivo no campo do audiovisual, criou a possibilidade do grupo 

prosseguir com outras produções, já que ao ganhar o prêmio de melhor colocado no Festival 72 

HORAS, também recebeu incentivos econômicos para as próximas produções. O “Quijaua”, 

em 2016, também estreou no mesmo festival do curta anterior. Apesar de não ter sido premiado, 

fez o coletivo perceber outras possibilidades de realizações independentes a partir de novas 

redes de apoio. Isso resultou, posteriormente, nas realizações da série “Fé Menina” (2017), e 

nos curtas “Tia Ciata” (2017) 2 e “Mar de Elas” (2018). 

O recorte deste estudo sobre as representações da mulher negra surgiu da intenção de 

identificar ações coletivas no território brasileiro voltadas à cultura negra. Buscamos, 

sobretudo, encontrar o maior número possível de organizações contemporâneas atreladas aos 

movimentos negros. O levantamento foi realizado na internet por meio de palavras-chaves e 

resultou em um total de 38 coletivos dispersos por todo o território brasileiro e de distintas ações 

e práticas sociais que utilizam o universo online para se apresentarem. Em seguida, para mapear 

melhor quem eram esses coletivos e o que faziam, criamos eixos temáticos para agrupar 

semelhanças e diferenças. Dos cinco grandes temas formados (coletivos de educação e ensino 

superior, coletivos de artes plásticas, coletivos de mulheres negras, coletivos de variedades e 

informativos e coletivos de cinema e audiovisual negro), os coletivos de mulheres negras foram 

os que mais se destacaram em quantidade, configurando um total de treze unidades. Dessas, 

escolhemos as Mulheres de Pedra. O que nos motivou a esta decisão foi à possibilidade de um 

contato presencial (já que o coletivo fica no Rio de Janeiro) e a própria produção audiovisual 

do grupo. 

Assim, a nossa primeira avaliação foi de que havia nessa trajetória uma interessante 

investigação sobre como as questões da cultura negra surgiram no coletivo. Abriu-se um 

caminho para refletir sobre quais experiências sociais, culturais, econômicas e políticas 

consolidaram essa nova identidade coletiva. Junto dessas inquietações, por exemplo, estava o 

processo de mediação e de incorporação do audiovisual nas práticas sociais do coletivo, sem 

deixar também de acompanhar uma leitura mais geral sobre as suas construções e debates sobre 

raça, gênero e feminino. 

 

 

 

2 Performances artísticas protagonizadas pelo Coletivo Mulheres de Pedra. 
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É este cenário e questionamentos, apresentados aqui sinteticamente, que nos levaram 

a estruturar a dissertação nos seguintes capítulos. O primeiro sobre o universo da pesquisa e 

toda a metodologia inicialmente empregada na busca pela delimitação do objeto de pesquisa e 

os motivos que nos fizeram escolhê-lo dentre todos os outros. Apresenta os coletivos em geral 

e os coletivos de temáticas negras enquanto novas formas de mobilização social, entendendo 

essa definição a partir dos estudos de Olivia Perez e Alberto Filho (2017) como um “novo” 

percurso teórico-metodológico de pesquisa. Os autores nos ajudam a localizar e a direcionar os 

coletivos negros dentro de um campo científico e acadêmico que validam as suas lutas e 

contribuições sociais. Pretende-se, também, caracterizar as redes de ação desses grupos e 

compreender a constituição de suas identidades coletivas a partir de sua relação com a 

sociedade, ou seja, desde já relacionando o discurso midiático a aspectos cotidianos e sociais. 

O capítulo também traz as primeiras referências de gênero e raça presentes nas 

discussões dos atores sociais e coletivos destas novas formas de mobilização, principalmente 

pelo viés dos estudos sobre movimentos sociais que embasam esta metodologia inicial e os 

coletivos como novas formas de mobilizações. Apesar de não adentrar todas as temáticas de 

coletivos que encontramos durante a pesquisa, devido a outros caminhos que pretendemos 

tomar, há, no entanto, um terceiro intertítulo com uma relação ou catalogação de todos eles, 

para que fique registrado neste trabalho a sua enorme quantidade, além de sua potência para 

novos estudos que precisam ser mais aprofundados e/ou que venham complementar ou 

evidenciar novos protagonismos da cultura negra. 

O capítulo seguinte questiona os arquétipos e a sub-representação da mulher negra nos 

meios de comunicação mais comuns. A partir de alguns perfis femininos estereotipados e 

hipersexualizados pelo cinema e pela TV (SILVA, 2017) a proposta é apresentar um conjunto 

de reflexões que mapeia as suas redes de referência e procura compreender a formação destas 

estruturas. A abordagem vale-se das teorias e literaturas feministas negras que, entre outras 

discussões, aponta para a marginalização do corpo negro, naturalizada pela mídia, o que é 

fundamental para a manutenção de uma sociedade estruturalmente racista. Por esta vereda a 

dissertação dá continuidade às questões relacionadas à sub-representação e estereótipos em 

relação à mulher negra já apontados anteriormente, criando um diálogo crítico e afinado às 

produções audiovisuais nacionais que circulam em um circuito independente (tais como 

festivais, mostras, grupos de estudos, coletivos, mapa do cinema negro, entre outros), território 

ligado aos processos históricos de ativismo e luta do movimento negro. 
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Sem a pretensão de esgotar este tema amplo e complexo, o capítulo se divide em 

tópicos que apresentam as chaves simbólicas investigativas e de reflexão sobre a cultura negra 

que nos ajudarão a analisar os curtas no próximo capítulo. Vale mencionar que este conjunto 

de teorias relacionadas às diferentes vertentes argumentativas do feminismo negro no Brasil e 

no exterior será visto em recorte que procura compreender o protagonismo da mulher negra a 

partir de suas próprias experiências, memórias e cotidianidade. Ainda é fundamental mencionar 

que, aqui, nosso objetivo é também ressaltar principalmente o campo do cotidiano na construção 

de narrativas afirmativas e destruição dos estereótipos comuns marginalizados que serão mais 

bem aprofundados no capítulo seguinte. A bibliografia utilizada entende o campo dos 

estereótipos e preconceitos (Heller, 1985) como juízos provisórios demarcados por um 

pensamento e comportamento cotidiano ultra generalizador, enquanto as autoras Beatriz 

Nascimento (2006), Elisa Larkin (2008), Conceição Evaristo (2019) bell hooks (2019) são 

referenciadas para refletir sobre as categorias de raça, cultura, política e gênero na construção 

subjetiva do papel e da imagem da mulher negra na cultura de mídia de massa. 

Por fim, o último capítulo da dissertação foca os quatro curtas-metragens das Mulheres 

de Pedra, tendo como base as discussões e questões tratadas até agora. A análise, estruturada 

em eixos temáticos, estabelece não só um diálogo entre as obras, mas também demarca 

proximidades e singularidades pelo entendimento dos filmes como representações do feminino 

e da construção da identidade da mulher negra pelo coletivo. Identidade que, tendo a sua 

discussão iniciada pelas ideias de descentralização do sujeito por Stuart Hall (2014), está em 

constante transformação desde o início das discussões sobre o feminino e mulher negra na nova 

fase do coletivo. Essa identidade não é dada como fixa, única ou isolada, mas em constantes 

mudanças, mediações, reconfigurações, assim como o próprio movimento negro feminista. 

Formamos assim uma organização em etapas que abordarão do primeiro ao quarto 

curta produzidos que são: o primeiro, demarcado pela origem da colcha de retalhos junto do 

resgate do território feminino; depois, Elekô e a construção do protagonismo da mulher negra; 

o terceiro circunda o sagrado na fé feminina e, finalmente, fechando a análise, discutimos o 

curta “Mar de Elas” observando-o, de certo modo, como um manifesto no cenário audiovisual 

brasileiro. Tal estrutura, que procura demarcar as diferenças entre as obras, não se distancia, no 

entanto, do que as produções têm em comum, isto é, na realização de seus quatro curtas- 

metragens, o coletivo Mulheres de Pedra estabelece o gênero performático na construção de 

suas narrativas, a partir do qual articulam no corpo feminino as suas experiências ancestrais e 
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cotidianas e narram, por meio de seus movimentos, essas vivências. Para elas, a arte de narrar 

e a performance se traduzem como alternativas para preencher esses espaços vazios de 

representação. 

Enfim, para encerrar essa Introdução reforçamos que é ancorados na análise da 

representação da mulher negra nos curtas mencionados das Mulheres de Pedras que 

pretendemos evidenciar as disputas sociais, políticas, econômicas e culturais que compõem o 

universo da cultura de mídia. Um objetivo que se materializa nessa dissertação especialmente 

por meio das reflexões sobre ações coletivas, discussão de gênero, raça e feminismo, dialogando 

com a sociedade na qual vivemos. Tal diálogo se coloca, para nós, imerso na necessidade da 

contextualização do racismo estrutural que atinge todas essas questões, inclusive o fato de haver 

tão pouca bibliografia, ainda, sobre o universo das nossas interlocutoras: os coletivos de cultura 

negra. Um diagnóstico que nos leva a afirmar que, por mais que pareça óbvia a estrutura racial 

da nossa sociedade para alguns, e embora a escravidão negra no Brasil tenha sido abolida em 

1888 há, ainda hoje, grilhões que desenham e definem nossos corpos visíveis. 
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2. OS COLETIVOS COMO NOVA FORMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 
Neste capítulo, vamos discutir a proposta da formação e existência dos coletivos como 

novas formas de organização social relacionadas às ações coletivas e ativismos na cultura negra 

brasileira. Vale mencionar, desde já, que tais coletivos se mostraram numerosos e abertos a 

várias temáticas, confirmando um território de pesquisa fértil na perspectiva da investigação e 

discussão sobre a ainda dificuldade de inserção do negro na sociedade brasileira. Este 

diagnóstico, portanto, define os objetivos deste capítulo. Isto é, pretendemos aqui compreender 

como essas organizações se desenvolvem e se relacionam internamente e com o social, além de 

questionar se suas formas são, de fato, diferentes da organização de movimentos sociais 

anteriores. 

Desse modo, o capítulo se divide em três eixos centrais: o primeiro apresenta o caminho 

teórico e metodológico de análise dos coletivos de cultura negra, assim como do coletivo 

Mulheres de Pedra; o segundo traz um breve levantamento sobre as categorias de raça e gênero 

no campo teórico dos novos movimentos sociais, direcionando suas discussões para a leitura 

dos coletivos de cultura negra e enfatizando o recorte de mulheres negras e seu ativismo; e, 

finalmente, o último, apresenta o mapeamento e análise dos coletivos de cultura negra 

catalogados que se relacionaram à busca pelo objeto de pesquisa e ajudaram a construir suas 

características e nossos caminhos de análise. 

No total, trinta e oito coletivos foram levantados ao longo de duas semanas pela 

plataforma de busca do Google. Foram digitados dois conjuntos de palavras-chaves (“coletivos 

de cultura negra” e “coletivos de cinema negro”) no primeiro semestre de 2018 e as formas de 

ativismo e ação coletiva das cinco primeiras páginas foram recolhidas. No primeiro mês de 

observação, foram construídas duas tabelas: uma para identificar a localidade e a categoria de 

ação uma a uma e outra para apresentar todos divididos em cinco eixos temáticos que serão 

mais bem detalhados no último intertítulo deste capítulo. 

A partir desses resultados, acionamos os conceitos de coletivo como “identidade 

coletiva” a partir do trabalho realizado por Perez, Silva (2017) e Melucci (1999). Além disso, 

trouxemos o conceito de “ação coletiva”, revisado por Melucci e outros autores como Gohn 

(1997), Tilly (1978) e Tarrow (2009), que complementa o entendimento sobre a formação dessa 

identidade. Esse caminho metodológico foi fundamental para se construir o mapeamento dos 

atuais coletivos, já que se manteve o foco nas estratégias que esses grupos utilizam para sua 

comunicação e participação no campo social. Isso porque, a classificação 
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nesses termos, nos permitiu separar por temas suas características semelhantes, porque mesmo 

que estejam todas associadas a um levante do movimento negro, cada uma possui a sua linha 

mais específica de ação. Ou seja, privilegiamos as suas formas de ação coletiva como indicador 

principal de sua função e construção identitária. 

 
2.1. “Novos movimentos sociais”: um percurso teórico e metodológico 

A teoria dos Novos Movimentos Sociais (NMS) cria a partir de seus fundamentos, 

métodos e processos, novas formas de fazer política e novos processos de construção de 

identidade. Ao se posicionar fora dos paradigmas de interpretação anteriores sobre os 

movimentos sociais, os NMS trazem consigo mudanças de perspectiva que reelaboram a noção 

de categorias sociais e modificam a sua noção de conflito e relações. Com essa nova abordagem, 

abrem-se, portanto, perguntas sobre quem são os seus sujeitos e como eles se costuram no meio 

social. Dessa forma, servem de base teórica e metodológica para a nossa pesquisa sobre o 

entendimento de quem é o coletivo, como constroem as suas ações e sobre quais discursos e 

representações se formulam. Nesse caso, são revistos principalmente os movimentos das 

mulheres e o movimento negro no contexto de transformações e mudança de olhar, o que nos 

permite dialogar a sua dimensão micro (dos aspectos mais cotidianos que surgem a partir das 

experiências) com a sua dimensão macro (da estruturação do racismo na sociedade e suas ações 

enquanto sociedade civil). A partir deste percurso metodológico, então, diferenças e 

semelhanças em relação aos antigos movimentos ou marcos dentro desses movimentos, serão 

apontados. Contudo, a peculiaridade do Coletivo Mulheres de Pedra será o principal foco da 

pesquisa. 

Segundo Gohn (1997), o campo teórico dos movimentos sociais se divide em três 

paradigmas principais: o primeiro, dividido por uma leitura clássica e outra contemporânea; um 

segundo, de natureza europeia, sobre os novos movimentos sociais aqui discutidos e, um 

terceiro, de natureza latino-americana, que ressalta a atenção à realidade histórica dos objetos 

em estudo para construção de seu próprio entendimento. No primeiro, recorre-se às teorias das 

correntes interacionistas3, sociedades de massas4 e do funcionalismo5, criticadas pelos 

 

3 Conforme PARK, (1952) e/ou THOMAS, 1966; a corrente interacionista surgiu num contexto histórico marcado 

por grandes mudanças e transformações embasadas principalmente numa ideia de progresso e mudança social. 
4 “Eric Fromm (1941), Hoffer (1951) e Kornhauser (1959) foram os principais representantes dessa teoria, que via 

os comportamentos coletivos como resultado de ações advindas de participantes desconectado das relações em 

ações normais e tradicionais. Tratava-se de uma corrente mais preocupada com o comportamento coletivo das 

massas, vendo-o também como fruto da anomia e das condições estruturais de carências e privações. 
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paradigmas posteriores, ainda que todas elas tenham iniciado a leitura dos movimentos sociais 

a partir da teoria da ação coletiva. 

Assim como as diferentes leituras que rodeiam os movimentos sociais, as “teorias da 

ação coletiva” também sofrem mudanças em seu conjunto de reflexão. Melucci (1999, p.14), 

afirma, por exemplo, que tal conceito também se encontra vulnerável às mudanças conjunturais 

que constituem e formam as identidades dos atores coletivos. Isto é, para ele, a definição de 

“novos movimentos sociais” marca apenas um conceito ou objetivo de cumprir uma função 

temporal de comparação entre épocas e formações históricas. Como, por exemplo, às leituras 

históricas com ênfase nos conflitos de classes em contraponto às formas atuais com ênfase em 

seu aspecto cultural e de identidade. A ação coletiva, neste sentido, interiorizada nos 

movimentos, também se altera: suas estruturas se modificam e se enraízam cada vez mais nas 

experiências cotidianas de seus grupos. 

A teoria da ação coletiva vista historicamente em situações entre o campo institucional 

e o não institucional. Desde teorias clássicas, a origem da sua relação e ou leitura da sociedade 

apresenta uma constituição heterogênea de correntes teóricas. No entanto, qual utilizaremos 

aqui pertence, sobretudo ao desenvolvimento de seu “nascimento” fora das instituições 

convencionais. Destas, segundo Gohn (1997, p. 24) era definida como “aquela não guiada com 

normas sociais existentes, mas formada pelo encontro de situação indefinidas ou 

desestruturadas, entendidas como quebras da ordem vigente”. Vinda, principalmente, deste 

campo de ações dentro dos movimentos sociais, mas que agora são ressignificadas e que não 

são mais desestruturadas e apresentam certa organização. 

O paradigma dos novos movimentos sociais utiliza a teoria da ação coletiva associada 

à existência de uma solidariedade entre o grupo, por enfatizar em seus esquemas interpretativos 

as lutas cotidianas que se encontram no processo de construção dos coletivos catalogados. Isso 

porque se utilizam de novos significados ao promoverem uma nova leitura e tendem a direcionar 

suas explicações à dimensão cultural, trabalhando numa dimensão micro que recria a figura do 

ator e dá a possibilidade de interpretação da mudança ou conflito a partir da ação do indivíduo 

não tão dependente das estruturas. Assim, ressignificando a própria teoria no tempo presente. 

Kornhauser (1959) estudou o comportamento das pessoas em termos de anomia e alienação. Os autores dessa 

corrente combinaram algumas formulações feitas no final do século passado e no início deste por Le Bonn (1895), 

na França, a respeito do comportamento cego e irracional das massas, com imagens da massificação e dos horrores 

do fascismo. (GOH, 1997, p. 35). 
5 Compreende-se como Funcionalismo a ação básica de que toda ação é uma resposta a um estímulo social. Ver 

mais em PARSONS, 1951; TURNER e KILLIAN, 1957; SMELSER, 1962. 
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Para o caminho que se pretende tomar aqui, acredita-se que os paradigmas dos  Novos 

Movimentos Sociais e seu conjunto de teorias sobre ações coletivas servem de metodologia 

para as primeiras análises dos grupos, pois as suas cinco características principais são de alguma 

forma intrínsecas ao processo de formação e criação das identidades dos coletivos de cultura 

negra apontados a seguir. A primeira delas diz respeito à construção de um modelo teórico 

baseado na cultura, enfatizando as palavras-chaves da pesquisa, estratégia que também 

direciona o eixo aqui estudado. Já a segunda característica teórica dos Novos Movimentos 

Sociais é a de negar o marxismo como campo teórico capaz de dar conta de toda explicação das 

ações dos indivíduos e sua identidade6, enquanto a terceira característica elimina a dimensão 

histórica do sujeito - o que faz total diferença para o objetivo em pesquisa – e cria a ideia de um 

sujeito coletivo difuso, não hierárquico, em luta contra as discriminações de acesso aos bens da 

modernidade e, ao mesmo tempo, crítico de seus efeitos nocivos, a partir da fundamentação de 

suas ações em valores tradicionais, solidários, comunitários. Quanto às duas últimas 

características temos, na quarta, a centralidade da política na análise só que, em abordagem 

totalmente redefinida, isto é, a política deixa de ser um nível numa escala em qual há hierarquias 

e determinações e passa a ser uma dimensão da vida social, abarcando todas as práticas sociais 

(Laclau e Mouffe); e, finalmente, na quinta, os atores sociais são analisados pelos teóricos dos 

NMS prioritariamente sob dois aspectos: por suas ações coletivas e pela identidade coletiva 

criada no processo, onde a identidade coletiva é construída por grupos e não pela identidade 

social vinda das estruturas sociais. 

Os atores produzem a ação coletiva, nos dizeres de Melucci, porque são capazes de se 

auto definir, a si mesmos e a seu relacionamento com o meio ambiente (GOHN, 1997, pp.121-

123). Na primeira característica, podemos abordar a discussão sobre a cultura negra nos 

coletivos e no coletivo Mulheres de Pedra, nosso objeto de estudo, e questionar que cultura é 

essa que podemos ver por meio de seus discursos e representações. No segundo e no terceiro, 

podemos inserir os termos de interseccionalidade, raça e gênero para falarmos de feminismo 

negro, principalmente a partir da troca de experiências cotidianas e da solidariedade. No quarto, 

é possível explicar o entendimento do corpo das mulheres negras como uma “arma” política e 

de resistência, à luz das questões sobre a produção dos estereótipos e preconceitos 

 

6 Importante destacar que a negação do marxismo refere-se à sua corrente clássica, tradicional, vista como 

ortodoxa. Mas algumas de suas categorias básicas, como a da ideologia, influenciaram a fundamentação de um 

conceito central dos NMS, o de cultura 
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em que são retratadas. E, no quinto, podemos fazer a leitura dos discursos e narrativas pessoais 

dos coletivos e, também, do coletivo Mulheres de Pedra, para o entendimento e compreensão 

sobre suas identidades e práticas sociais como formas de resistência. 

Tais características nos possibilita identificar e compreender os primeiros passos para 

uma análise sobre um ativismo negro7 dentro das representações e construções dos coletivos de 

cultura negra. Também nos permitem observar, de uma forma geral, tanto o campo das 

ideologias e culturas que circulam, quanto os seus campos de ação e teóricos que levam a sua 

formação. É importante destacar que ao preferir esse caminho não se exclui qualquer outro de 

leituras teóricas diferentes ou mesmo de outros paradigmas que poderiam ser mais interessantes. 

No entanto, uma escolha precisou ser feita e acreditou-se que os fundamentos dos NMS 

correspondem às problemáticas da pesquisa, já que se constroem em torno da questão da 

representação da mulher negra no audiovisual a partir de uma perspectiva de dimensão micro. 

Outras teorias podem complementar este estudo, que não se isenta de novas contribuições e 

tampouco tem bibliografias mais específicas ao surgir com outras dimensões interpretativas, 

percepções que não puderam ser mais aprofundadas aqui ou que, como os movimentos sociais 

e os coletivos de qualquer outra temática, se transformaram ao longo do tempo. 

O retorno da cultura que esse paradigma dos novos movimentos sociais ressuscita 

recria a figura do ator social, muito importante atualmente para as lutas e reivindicações do 

movimento negro. Para essa leitura, há possibilidade de mudança a partir do indivíduo, 

independente das estruturas, e isso acaba por resgatar uma ancestralidade que por muito tempo 

foi negada e silenciada. Nesse contexto, a definição da cultura é reinventada. 

(...) [Gusfield] tende a classificar os movimentos tradicionais, do tipo 

movimento operário, como lineares e corporificadores de estruturas 
associativas e organizações. Os Novos Movimentos Sociais, por serem mais 

fluidos, mais flexíveis, estariam enquadrados no segundo tipo, conforme a 

posição de Melucci. São menos forma e mais conjunto de representações 
significativas, expressões culturais. (GOHN, 1997, p. 129). 

 
Alberto Melucci (1943-2001) é um dos importantes teóricos dos Novos Movimentos 

Sociais e trabalha com a noção de ação coletiva atrelada ao de identidade coletiva. Sua análise 

se centra numa perspectiva microssocietal que combina campos de subjetividade às condições 

 

7 Ativismo negro aqui se entende a partir da definição encontrada no dicionário Priberam Online: Atitude moral 

que insiste mais nas necessidades da vida e da ação que nos princípios teóricos. "Ativismo", in Dicionário Priberam 

da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/ativismo [consultado em 17-06-

2019]. 
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político-ideológicas para analisar os movimentos sociais. Nos seus estudos, conceitua a ação 

coletiva como “um conjunto de práticas sociais e a capacidade das pessoas de incluir o sentido 

do que estão fazendo” (MELUCCI, 1996, p. 20 apud GOHN, 1997, p. 154) e identidade coletiva 

como “interação e compartilhamento que se dá no meio das práticas e grupos e orientam essas 

ações e ligam seus indivíduos por certos constrangimentos” (MELUCCI, 1996, 

p. 70, apud GOHN, 1997, p. 158). Esses dois conceitos foram utilizados nas análises dos 

coletivos de cultura negra catalogados e encontrados nos primeiros passos da pesquisa, de forma 

a elaborar e nos fazer compreender suas formas de organização e as ideologias que os 

circundam8. 

Entender as representações sociais, logo, traz também um processo metodológico e 

teórico, podendo ser lido no contexto dos movimentos sociais como “movimento- 

representação”, ao que vai em encontro dos novos códigos, categorias e olhares de que tanto 

falamos, e faz contraponto ao “movimento-forma” relacionado aos modelos mais tradicionais. 

Realmente, o primeiro possui maior diálogo com o objeto em estudo, mas é importante atentar 

para o fato de que, na prática, os coletivos são bem fluidos e flexíveis e não se prendem a uma 

única concepção, dependendo muito mais de um entendimento sobre as suas atitudes morais e 

suas especificidades do que do encaixe a formas tão duras. Talvez possa se fazer um paralelo à 

ideia do que é o ativismo apontado anteriormente, assim como o fundamento do paradigma 

latino-americano nas leituras dos movimentos sociais. 

A ênfase na política não se ausenta nem do debate sobre os coletivos nem da teoria que 

pretende nos guiar (GOHN, 1997, p. 123). Ela é transformada em um novo elemento de análise 

recondicionada pelo próprio movimento que o coletivo faz, ao deixar de ser lida em um nível 

mais hierárquico e dependente dos conjuntos e estruturas sociais para ser lida em uma dimensão 

da vida social e cotidiana que abarca todas as práticas sociais aqui comentadas. O destaque das 

relações microssociais pelas práticas culturais trata de pôr em evidência e em observação o 

indivíduo na sociedade, e não os aspectos macro das instituições. Portanto, o surgimento de 

novas identidades e sujeitos encontra-se, sobretudo relacionado a uma nova noção de atores 

sociais, com a independência do indivíduo das leituras estruturais. Mas, não eliminando um 

sujeito histórico, uma vez que a compreensão do racismo vem de sua construção histórica, e, 

sim, eliminando uma configuração predeterminada ao revelar um 

8 Isso será melhor elaborado e demonstrado no terceiro tópico deste capítulo, que pretende detalhar um pouco mais 

cada um dos aspectos, sendo possível entender quem são, como se organizam, quais são as suas formas coletivas, 

quais seus sentidos e códigos culturais, suas narrativas e representações de lutas de levante negro e como elas se 

definem e se constroem na interação com a sociedade e com o seu grupo interno. 
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novo sujeito direcionado a uma “consciência autêntica” e de compreensão dos pluralismos e 

coletivismos identitários. 

Segundo Alberto Melucci (1999), as ações coletivas dos movimentos contemporâneos 

se situam estrategicamente em iniciativas autônomas nas sociedades complexas. Os campos de 

conflitos nos quais tais ações surgem não mais se identificam por meio de organizações político-

econômicas tradicionais, mas sim por meio de novas interações comunicacionais, culturais e 

sociais. Os coletivos de cultura negra pesquisados por nós utilizam sites próprios e redes sociais 

como forma de dissipação de conhecimento e informação. Como interações, eles tendem a 

reconstruir certos códigos morais que correspondem a experiências vividas pelos atores sociais 

pertencentes aos coletivos. 

Ao dividir por temas, encontramos os mais variados assuntos e ações coletivas 

propagados no cotidiano da sociedade. Isso significa uma pluralidade de identidades e da 

trajetória do movimento negro. Podemos afirmar que a característica principal do movimento é 

a luta contra a estrutura racista consolidada em nossa sociedade atual por conta de um passado 

histórico, que se encontra até hoje fixado nas mais diversas áreas do cotidiano de atuação e 

conhecimento social, cultural, político e econômico. Não é se de surpreender, portanto, que 

existem proposições de ação e resistência cotidianas a serem feitas em vários espaços e de 

formas independentes em todos os coletivos analisados. 

 

 

2.2. Breve estudo sobre raça e gênero na literatura dos movimentos sociais 

Um estudo realizado por Perez e Silva (2017) coletou e mapeou cerca de doze 

referências bibliográficas com a temática dos coletivos nas plataformas acadêmicas online da 

Scielo (Scientific Electronic Library Online) e da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior). O resultado desse levantamento foi dividido em três grupos (da 

literatura latino-americana ou de língua espanhola, da literatura inglesa/indiana e da literatura 

brasileira), nos quais foram destacados os anos de publicação e temas abordados. O objetivo da 

pesquisadora era entender, por meio da pesquisa, de que modo essa literatura científica tem 

conceituado o que considera novas formas de ação. Outros resultados encontrados foram que a 

amostra, para sua surpresa, era muito menor do que esperava, e que havia poucas variações 

temáticas nos coletivos. 

Ao final, os autores apontaram duas grandes definições: a primeira, oriunda da 

literatura inglesa e indiana, mais centrada na reflexão sobre os aspectos contemporâneos das 
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teorias dos movimentos sociais, e a segunda, vinda dos artigos de língua espanhola e dos países 

latino-americanos, com auto definições e pela preferência do termo “grupos” em vez de 

“movimentos sociais”. Quanto à literatura brasileira, segundo Perez e Silva (2017), não houve 

por parte dos autores dos textos encontrados uma definição mais exata, pois parece que 

enquanto analisavam o coletivo não tinham essa preocupação. 

O tema que mais se sobressaiu foi o de gênero com um total de seis artigos de diferentes 

nacionalidades e definições de coletivos — com a exceção de dois casos, muito relacionados 

aos campos de ação e subjetividade: o caso dos coletivos chilenos trazido pelas autoras Claudia 

Mora e Marcela Rios que são definidos “enquanto um grupo dotado de solidariedade grupal e 

de um objetivo comum para plantear desafios coletivos” (2009, p.134), e o caso dos coletivos 

de origem indiana, que trazem como particularidade, fora das concepções ocidentais de 

movimentos sociais, a hierarquização de seus membros. No primeiro caso, a dimensão de um 

contexto político e social pela qual as mulheres do coletivo justificam os seus atos e sua 

organização poderia até se encaixar em uma das leituras acerca das teorias do processo político 

(TP) idealizadas por Tilly (1978) e Tarrow (2009). No entanto, diferente do segundo caso e das 

características das leituras teóricas que envolvem essa concepção, sua formação se define por 

estruturas não institucionalizadas, horizontais e sem lideranças, que divergiram de tal ideia. O 

segundo caso, talvez mais específico e curioso, possui em sua organização traços hierárquicos 

que não correspondem às novas formas de mobilizações costumeiramente encontradas no 

ocidente, e por isso exige uma análise mais específica das relações com o meio social e as 

formas de ação que desenvolvem. 

Os dois casos, apesar de possuírem características distintas, adentram o grupo que 

busca “desnudar” a ideia do coletivismo encontrado por Perez e Silva (2017). Isto é, se 

encontram no grupo de “coletivos” que interpreta seus processos fora das concepções 

tradicionais e comuns dos movimentos sociais. Em cada um dos dois coletivos mencionados, 

umas de suas únicas características semelhantes são os seus traços de oposição às antigas formas 

de luta institucionalizadas, formadas principalmente por ideias pessoais e holísticas de sua 

própria demanda em diálogo com a sociedade. 

Segundo a pesquisa, a partir dos anos de 1960, o campo dos movimentos sociais sofreu 

uma relativa mudança em seu quadro teórico. Os modelos, que antes eram influenciados por 

uma interpretação clássica marxista, passaram a agregar novos quadros de subjetividade nos 

olhares sobre as suas formações, com novas categorias de sujeitos. Logo, o paralelo que se 

cruzou entre os movimentos sociais e os coletivos na pesquisa da professora 
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Perez foi de localizar tais objetos de estudo dentro dessas novas formas de mobilização, 

assumindo uma nova fase de interpretação dessas ações coletivas na sociedade. 

Com isso, os pontos característicos dessa primeira definição trazem inicialmente a 

possibilidade de interpretação dos coletivos de cultura negra (aqui catalogados) para além dos 

conceitos teóricos dos movimentos sociais que se encontram hoje em debate. Isto é, interpretar 

à luz de suas peculiaridades, a partir de todo o conjunto de ações e trajetórias que moldam o seu 

“agrupamento” sem, no entanto, excluir as similaridades entre os grupos de coletivos com 

temáticas em comum. A questão de gênero, por exemplo, foi inserida nas problemáticas teóricas 

e conceituais dos movimentos sociais na mesma época dessas mudanças. Devido ao 

aparecimento de novas categorias, seus novos olhares também o fizeram sair de uma 

interpretação limitada. 

Assim, graças a essa tomada revisionista, diferentes reformulações metodológicas e 

teóricas — até mesmo as marxistas — passaram a ser menos duras e fenomenológicas com o 

surgimento dos novos conceitos e paradigmas que nos permitiram destacar os papéis e os 

processos de atores sociais dentro desses grupos coletivos. Categoria, aliás, que transforma o 

prisma interpretativo pelo qual os protestos após o marco de 1968 eram enxergados não somente 

pelas condições de exploração pelo trabalho, mas também pela supressão das individualidades 

do modelo sociocultural vigente no qual se encontravam. 

Segundo Hobsbawm (1995), os movimentos que se desenvolveram no ano de 1968 

representaram, geopoliticamente, o início de uma nova consciência de classe que parecia 

antecipar a grave crise econômica que se formaria nos anos de 1970 a 1980. O fato é que o 

boom industrial que se teve nos anos 1950 e 1960 ocasionou significativas mudanças em relação 

à mão-de-obra manufatureira principalmente na Europa, onde as classes operárias se tornaram 

vítimas das inovações tecnológicas. Homens e mulheres eram substituídos diretamente por um 

maquinário automatizado, e por isso construíram uma consciência crítica de toda a situação. A 

alusão a uma transformação da classe operária em termos de produção e organização, portanto, 

acabaram por acentuar as suas disparidades e fez surgir uma série de heterogeneidades que se 

constituíam a partir da diversificação étnica, racial e de gênero no proletariado, da qual atores 

do universo jovem se destacaram e fortificaram o movimento feminista já existente: um 

universo, infelizmente, constantemente desqualificado. 

A força da mulher, a partir de um olhar sobre esse mundo específico do trabalho, era 

vista como inferior quando comparada à força masculina, embora já tivesse ganhado o direito 

ao voto. É importante mencionar que mulheres ocupavam mais cargos que homens, mas 
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geralmente eram trabalhos com imaginário misógino e de superexploração. O movimento 

feminista surgiu a partir do enfrentamento desses modelos do passado e construiu seus campos 

de ação e resistência no presente e em seus cotidianos. Sobre o encontro das mulheres negras 

com o movimento feminista, podem-se traçar tantos elementos em que unem quantos elementos 

que os divergem cotidianamente. Por exemplo, a questão do sufrágio feminino que se estendeu 

dos anos 1848 nos Estados Unidos à década de 1930 no Brasil, é considerado um dos 

movimentos políticos de massa mais significativos do século XX: “Esta foi uma luta (...) 

demandando enorme capacidade de organização e uma infinita paciência. Prolongou-se, nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, por sete décadas. No Brasil, por 40 anos, a contar da 

Constituinte de 1891” (Alves e Pitanguy, 1981, p.44). Infelizmente, apesar de possuir mulheres 

negras dentro de sua longa organização, a sua maior representação ainda se baseava em uma 

ideia de raça e hierarquização. 

“Mulher” era o critério, mas nem toda mulher parecia estar qualificada. As 

mulheres negras, claro, eram praticamente invisíveis no interior da longa 
campanha pelo sufrágio feminino. Quanto às mulheres brancas da classe 

trabalhadora, as líderes sufragistas provavelmente ficaram impressionadas, no 

início, com seus esforços de organização e sua militância (DAVIS, 2016, 

p.144). 

 

Portanto, o movimento de mulheres negras ou sufragistas negras dentro do movimento 

feminista também recorreu às suas próprias especificações para trazer à tona suas demandas de 

luta e inserção aos direitos humanos, já que, embora representassem dois milhões do total de 

oito milhões de mulheres na força de trabalho na primeira metade do século XX, suas condições 

ainda eram piores por causa de seu sexo, raça e classe (DAVIS, 2015, p. 146). Por isso, nos 

acostumamos com expressões e visões cotidianas do racismo estruturalmente enraizadas na 

nossa sociedade. Na década de 1960, as discussões se dividiram em dois grandes temas quanto 

às reivindicações sociais: a primeira, centrada na disparidade e/ou desigualdade dos diferentes 

atores sociais presentes no interior do movimento feminista e, a segunda, focou o surgimento 

de um conjunto teórico acerca das discussões de gênero, raça e direitos humanos9. 

 

 

 

 

 
 

9 Ver BEAUVOIR, S., 1940; FRIEDAN,B., 1963; MILLET, K., 1970; MITCHELL, J., 1971; SAFFIOTI, H., 

1976; DAVIS, A., 1981 e 194; BUTLER, J., 1990. 
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2.3. A subdivisão da temática da cultura negra e o mapeamento dos coletivos 

Cinco foram as temáticas constituídas ao longo da pesquisa sobre os coletivos de cultura 

negra. Os grupos foram encontrados primeiramente em um total de 38 coletivos por meio da 

plataforma de pesquisa do Google. A escolha dessa complementaridade de informação no 

trabalho se deu pela percepção de que precisávamos entender o universo no qual o nosso estudo 

de caso se encontra antes de falar sobre ele. Nosso objetivo foi, assim, saber quantos coletivos 

existem, entender a sua rede de significados e expressividades, e as mudanças que sofrem ao 

longo do tempo. Também nos interessou identificar e analisar as características mais gerais que 

pudessem colaborar para consolidar o campo bibliográfico. Só a partir deste quadro focamos, o 

nosso estudo de caso (Coletivo Mulheres de Pedra) buscando refletir como este Coletivo se 

mobiliza em relação às representações da mulher negra frente à realidade das questões raciais 

da nossa sociedade atual. 

Após o recolhimento de seus dados principais, como nome completo, lugar  ou Estado 

onde se encontram, foram criadas duas categorias de análise que partem dos pressupostos 

teórico-metodológicos dos novos movimentos sociais. A primeira, denominada de “categoria”, 

tem o objetivo de trabalhar com as autodefinições dos coletivos por meio das seções “quem sou 

eu” ou “sobre mim” de suas páginas oficiais. A segunda, denominada de “temática”, representa 

o que une os vários coletivos que dialogam nas suas áreas de atuação e ações coletivas. 

 

 
Tabela 1 – Busca pelas palavras-chaves “coletivos de cultura negra” na plataforma do google. 

 
 

  
Coletivos de 
cultura negra 

 
Lugar 

(Estado) 

 

Categoria 

 

Temática 

 

 

 

 

 

 
 

1 página 

Coletivo de 
Cultura Negra 

na Escola 

 
UFF (RJ) 

 
“Comunidade” 

 
Educação 

Coletivo Nega 
(UDESC) Santa 

Catarina 
“Artista” Artes 

 

Coletivo 
Levante Negro 

 
x 

“Organização 
política”, 

“Serviço público” 
e “governamental” 

 
Informativo (variedades) 

Blogueiras 
Negras 

x “ONG” Informativo (variedades) 

Coletivo 
Cultural 
Esperança 

Garcia 

 
São Paulo 

 
“Produtor” 

 
Mulheres e qualificação 
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 Coletivo 
Negração 

UFRGS “Comunidade” 
Acadêmico/ 
Estudantil 

Coletivo 
Damballa 

Vitória (Espírito 
Santo) 

 
“Cinema” 

Produção e pesquisa de 
Cinema Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 página 

Coletivo 
Aruandê 
Camarado 

Salvador 

(Bahia) 

 
“Banda” 

Som e história afro- 

brasileira (Música) 

Coletivo 
Mulheres da 

Pedra 

 
Pedra de 

Guaratiba (RJ) 

 

“Comunidade” 

 
Mulheres de economia 

solidária 

Coletivo 
Esquerda Força 

Ativa 

Zona Leste de 
São Paulo 

 

“Comunidade” 

 

Núcleo Cultural 

Coletivo de 
Entidades 

Negras 

Salvador 
(Bahia) 

“Organização sem 
fins lucrativos" 

 
Núcleo de produção 

Coletivo de 
Mulheres 
Negras da 
Baixada 
Santista 

 

São Paulo 

 
“ONG” 

(no próprio site) 

 
Assistência jurídica, 

principalmente a mulher 

Coletivo Afrô- 

Caetê 

Maceió 

(Alagoas) 

 

“Músico/Banda” 
 

Produção musical 

Coletivo 
Quilombo 

Bahia (?) “Causa” Universitário 

 
 

 

 

 

 

3 página 

Coletivo Negro 
Mercedes 
Baptista 

UFF 

(Campos dos 
Goytacazes) 

 
“Organização 

política” 

 

Estudantil 

Coletivo 
Sistema Negro 

São Paulo “Música” Produção e Educação 

Coletivo 

Kurima 
UFSC “Comunidade” Acadêmico 

Coletivo Negro 

Universitário da 
UFMT 

 

UFMT 

 

“Comunidade” 

 
Formação acadêmica 

continuada 

Coletivo 
Câmara Escura 

Aracajú 
(Sergipe) 

“Fotógrafo” Linguagem fotográfica 

 
 

 

 

 

 

 
4 página 

Coletivo Crua 
(Periferias) Rio 

de Janeiro 
“Artista” Expressões artísticas 

Coletivo de 
Matriz Africana 

Omodê 

Aparecida de 
Goiânia 

(Goiânia) 

“Sociedade Civil” 
(no site) 

 

Cultura Africana 

Coletivo Negras 
Autoras 

Belo Horizonte 
(Minas Gerais) 

“Artista” Escrita 

 

Coletivo Di Jejê 
Sacomã (São 

Paulo) 

“Educação – 
Organização 

Pública” 

Formação e produção de 
cursos para Mulheres 

Negras 

Coletivo de 
Dança Negra 

Adarrum 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Coletivo Negro 
EAD – ECA- 

USP (São 
Paulo) 

 

“Artista” 
 

Teatro 
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 Nzinga – 
Coletivo de 
Mulheres 
Negras 

 

Belo Horizonte 
(Minas Gerais) 

“Direitos 
Humanos e saúde” 
(no próprio site) 

 
Saúde e Mulher 

 

 
5 página 

Coletivo 

Nuvem Negra 

PUC (Rio de 

Janeiro) 
“Causa” Estudantil e acadêmico 

Coletivo 40: 
Poder para o 
Povo Preto 

UFSC 
(Florianópolis) 

 
“Comunidade” 

 
Universitário 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
OUTRO 

Coletivo 
NegreX 

Distrito Federal “Comunidade” Estudantes de medicina 

Coletivo Tela 

Preta 

Salvador 

(Bahia) 
“Cinema” Cinema e Audiovisual 

Coletivo 

Kianda 
São Paulo (?) 

“Comunidade - 

Organização” 
Maternidade Negra 

Coletivo 
Quilomboação 

 
x 

 
“Comunidade” 

 
Ativista 

Coletivo Pretas 
Peri 

Zona Leste de 
São Paulo 

“Artista” 
Sarau de e com Mulheres 

Negras 

Coletivo 
Quizumba 

UNESP (São 
Paulo) 

“Artista” Teatro 

Coletivo 
Manifesto 

Crespo 

 

São Paulo (?) 

 

“Educação” 

 

Mulheres Negras 

Coletivo Na 
Favela 

Complexo da 
Maré (Rio de 

Janeiro) 

“Organização 
Comunitária” 

 

Audiovisual e comunicação 

Coletivo As 
Carolinas 

Natal (Rio 
Grande do 

Norte) 

 

“Comunidade” 
Mulheres negras e 

feministas 

Coletivo 
Malungo 

Zona Sul (São 
Paulo) 

 
“Causa” 

 
Ações educativas 

 

 

 

O conjunto de coletivos é visivelmente significativo e de temáticas variadas, porém, 

para entender o que são, faz necessário analisar todos os coletivos catalogados, sem exceção, 

mesmo que isso abrace outras áreas de estudo que estão além dos campos discutidos nesta 

dissertação. Isto é, vale aqui abrir questionamentos sobre quais formas de ação se constroem, 

formam seus campos mais simbólicos, identitários, territoriais e comunicacionais na sua relação 

com a sociedade e entre si, ao mesmo tempo em que identificamos suas diferenças e 

semelhanças como novas formas de mobilização e evidenciamos o seu ativismo para as lutas  e 

vivências do movimento negro. 

A partir das questões sobre o que de fato são os coletivos de cultura negra, e ao 

avaliarmos a tabela que se formou, construímos as seguintes afirmações: 



30 
 

— Tanto o campo preenchido de “categoria” quanto o campo das “temáticas” 

constroem a identidade coletiva de cada grupo. No entanto, o campo da “temática” agrega mais 

um valor: a sua relação com as ações coletivas que cada coletivo pratica. 

— As temáticas podem ser lidas como “ações coletivas” de cada coletivo; 

— As localidades são as das mais diversas, porém de maior quantidade na região 

sudeste; 
 

— Embora alguns coletivos apresentem as mesmas categorias, as temáticas se 

mostram diferentes quando analisadas concomitantemente, e vice-versa. Por exemplo, os 

coletivos Negração (UFRGS) e Nuvem Negra (PUCRJ), ambos da “temática” Estudantil e 

Acadêmica, possuem diferentes “categorias” respectivamente, Comunidade e Causa. 

— Todos os coletivos de cultura negra se expressam e tem em seu nome uma 

referência à cultura negra: seja semelhante às palavras-chaves da busca, seja com nomes 

próprios ou palavras derivadas da cultura afrodescendente ou do vocabulário socialmente dado 

para o negro; 

— Todas as temáticas dialogam diretamente com os diferentes nichos da nossa 

sociedade contemporânea e evidenciam, portanto, uma estrutura racista ainda presente; 

— As temáticas apresentadas também fazem menção a atividades e das lutas do 

movimento negro. 

— O campo da “categoria”, por ser muito abrangente, quando desassociada das 

temáticas e dos conteúdos postados pelos grupos em suas páginas, não dialoga com as temáticas 

negras. Já algumas “temáticas”, por outro lado, são mais direcionadas para o conteúdo racial. 

Logo, para um melhor entendimento e análise, as duas não podem ser analisadas 

separadamente. 

De todas as afirmações, aquela que nos aprofunda nos coletivos e, portanto, nos faz 

analisá-los de um em um é a da área “temática”. Assim como evidenciado acima, constataram-

se nela ações semelhantes entre coletivos que apontam para a mesma questão social, mesmo 

com atividades diferentes. Pretende-se analisar, então, essas temáticas que se mostraram e, com 

um olhar analítico, entender como se dão e se constroem suas relações,  seus históricos e 

trajetória de resistência e luta - como trabalham os significados e símbolos da cultura negra - o 

que entendem como cultura negra, suas orientações para o corpo do coletivo, dentre outras 

questões, que também contribuirão para a definição do que são. 
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Em um dos tópicos, a análise de uma ação coletiva foi destacada, por isso vale resgatar 

tal conceito discutido no campo teórico dos movimentos sociais, segundo Melucci (1999), para 

evidenciar conceitualmente os “sistemas de ações” nos quais os coletivos estão inseridos, servir 

de referências teóricas e complementar o entendimento de suas construções sociais orientadas 

pelos valores, crenças, decisões ou ideologias. Novamente é importante lembrar que essa teoria 

está dentro de uma conjuntura teórica de novos movimentos sociais que podemos associar com 

as mesmas características gerais, já que nesta dissertação tem-se a preocupação de não analisar 

tais grupos e coletivos como fenômeno, mas sim suas falas e ações. 

Assim, utilizar o “sistema de acción” (MELUCCI, 1999) associado ao conceito de ação 

coletiva, dentro de sua base teórica, acrescenta em nossas análises três aspectos mais direcionais 

para a constituição dos coletivos, que são o conflito, a identidade e as estratégias em suas 

práticas sociais (aqui). O conflito contribui para a percepção das existências de oposições 

estruturais entre dois ou mais atores que competem pelos mesmos recursos; a identidade se 

define pela capacidade de vermos como as redes de solidariedade entre os atores coletivos se 

geram e se nutrem a partir dos sentidos subjetivos de pertencimento individual e afinidade 

coletiva; e as estratégias fazem referência às transgressões dos limites que o sistema 

(n) os impõe e sob o qual os grupos criam as suas alternativas políticas, econômicas, sociais, 

culturais e de qualquer outro eixo em relação à estrutura social vigente. 

Os laços de solidariedade mencionados, encontrados também na própria definição de 

ação coletiva por Melucci (1999), evocam uma dimensão subjetiva própria dessa nova forma 

de abordagem que consistiu no paradigma dos novos movimentos sociais10 e trazem, portanto, 

um novo olhar sobre o conflito e as organizações, que antes, segundo Melucci (1999), eram 

analisados a partir da condição social do grupo, excluindo a concepção de atores sociais, só para 

depois serem definidos pela causa de suas ações e pelo universo no qual estavam inseridos. É 

uma lógica, portanto, contrária, sem se desfazer do plano geral e dos organismos da sociedade 

para se entender. Sobretudo, busca realizar o caminho inverso para não homogeneizar todos os 

diferentes atores que se encontram no processo, nem suas identidades e subjetividades que 

também constroem e solidificam os laços dos coletivos. É principalmente 

 

 

 

10 Ver TOURAINE, 1988; OFFE, 1985; MELUCCI, 1999; LACLAU,1985; MOUFFE,1988. 



32 
 

a partir do entendimento dessas questões estruturantes e de classe que esses grupos, chamados 

de novas mobilizações ou movimentos sociais, constroem suas práticas sociais: 

(...) a natureza da ação coletiva é temporal, podendo invocar  diferentes atores 

e se envolve entre vários âmbitos do sistema. Tal multiplicidade e 

variabilidade de atores deixam mais explícitas à pluralidade dos significados 
analíticos que estão contidos em um mesmo acontecimento do fenômeno 

coletivo, a qual se atribuísse uma unidade quase sustentavelmente alta, quando 

em realidade é um resultado temporal de um campo mútiplo de forças e de 
processos analíticos diferentes.11(MELUCCI, 1999, p.12) 

A temporalidade também cria readaptações da leitura dos novos atores. Caracterizados 

agora pela sua multiplicidade e variabilidade, eles evidenciam, sobretudo a construção da 

identidade atrelada a esses conflitos sociais, ora indicando o tempo espacial, ora localizando-o 

no campo teórico. A ação enquanto temporal traz e trouxe para a peculiaridade do estudo sobre 

os coletivos e para os movimentos sociais o entendimento da construção dessas “unidades 

empíricas” como uma diversidade de elementos e períodos históricos diferentes. Isso significa 

dar uma maior atenção às experiências e processos cotidianos pelos quais esses atores coletivos 

escrevem sua própria história. 

Para o teórico Carrilho (2009), a construção da identidade para os novos movimentos 

sociais é um fato objetivo, não só simbólico ou expressivo. Ou seja, se os referenciais culturais 

se encontram vinculados ao conflito social (por sua vez sem vínculos a uma única estrutura e 

contexto histórico), as identidades transformam a sua leitura em algo menos próximo do 

tradicional sujeito cartesiano. Ao mesmo tempo, contestam a leitura de um sujeito 

contemporâneo predeterminado, fixo ou contínuo na esfera social (HALL, 2014). 

Uma chamada “crise de identidade”, portanto, se perpetua a partir de alguns teóricos 

quanto a essa mudança de “posição” do sujeito, e permite enxergar assim questões que levariam 

a mudanças acerca de velhos hábitos e padrões referenciais, cujas “velhas” concepções se 

desestabilizam ou “entram em declínio” ao se confrontarem com uma nova ideia de identidade. 

Essa nova identidade parte, segundo Hall (2014), da contextualização de cinco grandes fatores 

de avanço na teoria social e nas ciências humanas como um todo. Um deles é o desenvolvimento 

do feminismo. 

 

 

 

11 Tradução pessoal. Original “(...) la natureza de la acción es temporal, puede involucrar a diferentes actores y 

desplazarse entre vários âmbitos del sistema. Tal multiplicidade y variabilidade de atores hacen más explícita la 

pluralidade de los significados analíticos que están contenidos em el mismo acontecimento o fenómeno colectivo, 

al cual suele atribuírsele uma unidad cuasi sustencacial, cuando em realidade es el resultado tempora de um campo 

múltiple de fuerzas y de processos analíticos diferentes”. 
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No estudo de Hall (2014), o sujeito antes caracterizado no início da Idade Moderna 

como iluminista, renascentista, ou seja, totalmente centrado, unificado e dotado somente da 

capacidade da razão, se modifica, já que começa a refletir sobre complexidades do mundo 

moderno, questionando a sua falta de autonomia, autossuficiência e consciência perante as 

estruturas da sociedade em que vive. Logo, os sujeitos que encontramos nos coletivos ou nos 

novos movimentos sociais, amplos e contrários a essa relação de sujeito consolidado e 

intransigível, se destacam e conversam com a concepção de sujeito plural que o autor traz, 

reivindicando as suas próprias narrativas e representações a partir de suas experiências 

cotidianas. 

Ao contrário das leituras dos movimentos sociais tradicionais, como a Revolução 

Francesa, essa nova teoria traz o surgimento dos atores sociais e amplia sua dimensão política. 

Como já mencionado, além das releituras marxistas não mais ortodoxas, os movimentos sociais 

não tendem mais a serem lidos a partir de fenômenos de “tomada de poder” ou de governo, mas 

sim a partir dos campos de valores da sociedade na sua dimensão estrutural. Essa relação é 

autônoma das instituições tradicionais da sociedade que formam relações no tocante à sociedade 

civil. No tópico anterior, vimos o ator social dos movimentos sociais mudar de “proletariado 

revolucionário” para um sujeito heterogêneo com a possibilidade de ação nas suas “próprias 

mãos”. Vimos também à chegada de uma nova abordagem sobre os movimentos sociais a partir 

dos conceitos de identidade e ação coletiva que surgiram atrelados aos grupos de coletivos 

catalogados. Os dois conceitos também nos permitem analisar a construção dos protagonismos 

e das narrativas nas obras audiovisuais do coletivo Mulheres de Pedra. O primeiro, ação 

coletiva, investiga o sentido no qual o coletivo se reúne e cria significados para a utilização do 

audiovisual, como também toda a sua trajetória de atividades. O segundo, de forma mais direta, 

diz respeito ao espelhamento e processos pelos quais as Mulheres de Pedra constroem e 

espelham a suas vivências nos quatro curtas-metragens. 

Dito isto, de forma a complementar a problematização da pouca ou da falta de 

representatividade de negros e negras em diferentes instituições e campos sociais, o objetivo a 

seguir é reunir esses coletivos catalogados em cinco grandes temas, bem como detalhar suas 

especificidades e demandas raciais. 
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2.3.1. Coletivos voltados à Educação e Ensino Superior 

São aqueles que autodenominam as suas identidades, segundo o que podemos extrair 

de suas páginas online oficiais, como “educação”, “acadêmico” ou “estudantil”, “universitário”, 

“produção e educação”, “formação acadêmica continuada”, “ação educativa”, entre outros. São 

também de diferentes estados do Brasil e se organizam de diferentes maneiras, apesar de terem 

o mesmo núcleo temático em comum. Seu espaço de organização e de encontros, digamos assim 

(ou sede), são, em sua maioria, em universidades federais, mas há também alguns atuando em 

nível estadual e outros apenas em uma universidade específica. Assumem as seguintes 

identificações: Coletivo Cultura Negra na Escola (UFF); Coletivo Negração (UFRGS), 

Coletivo Mercedes Baptista (UFF), Coletivo Sistema Negro (USP), Coletivo Kurima (UFSC), 

Coletivo Negro Universitário da UFMT, Coletivo Nuvem Negra (PUC-Rio), Coletivo 4P: poder 

para o povo preto (UFSC), Coletivo Malungo (FAUUSP), Coletivo Negrex (nacional e estadual 

de origem em Minas Gerais), Coletivo Quilombo e Coletivo Quilombo - Bahia (pertencentes 

ao mesmo núcleo nacional, o segundo  desmembrado em um grupo estadual). 

Quanto às suas principais ações coletivas que pretendemos evidenciar e destacar, estas 

são: política de cotas; dar assistência à permanência de estudantes negros e baixa renda dentro 

da universidade; desenvolver atividades que envolvem a entrada do aluno como, por exemplo, 

cursos extras para os processos seletivos de ingresso, especialmente o ENEM; oferecer cursos 

ensino de Histórias da África e cultura africana nas universidades. Além dessas propostas, os 

coletivos investem em estratégias que colaborem para ampliar as práticas culturais e lúdicas de 

matrizes africanas no campus, incluir no meio acadêmico referenciais africanos e afro-

brasileiros às disciplinas e outras propostas similares sendo que em todas há, claramente, uma 

luta por uma educação democrática, pública e acessível. Portanto, contextualizam uma luta 

antirracista nas universidades através dos tipos de ações, narrativas e representações que se 

fazem, sobretudo, às prerrogativas de se deslegitimar o discurso social (neste trabalho especial 

principalmente pelo viés da comunicação e das mídias digitais) que encontramos numa 

sociedade com uma fala de democracia racial. 

Pensar a instituição acadêmica a partir das narrativas e representações dos coletivos de 

cultura negra é perceber o quanto ainda nos dias de hoje a estrutura universitária permanece 

racialmente instruída, seja pelo corpo docente e discente presente nas seus mais diversos 

campos acadêmicos ou nas disciplinas e atividades de carga horárias nos seus respectivos 

currículos. É também diagnosticar como a representatividade neste meio encontra- 
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se bastante desproporcional ao número total da população do país e como as ações de políticas 

públicas, como o programa de cota (lei 12.990/14) e a lei de ensino da história e cultura afro- 

brasileira e africana (10.639/2003), ainda precisam ser aceitas por uma grande parcela da 

população que não compreende estas ações como partes de uma reparação do passado 

escravista. 

No geral, as instituições, segundo Silvio Almeida (2008), apesar de se manifestarem em 

diversas formas, como por exemplo, a academia, a escola ou as universidades sendo algumas 

dentro desta variedade, compõe em seu alicerce padrões que também dizem respeito a 

determinações raciais. O autor ainda frisa que vê as instituições enquanto materializações  de 

determinações formais da vida social, condicionadas ao comportamento dos indivíduos e dos 

resultados conflituosos de lutas pelo monopólio do poder social. O coletivo “Nuvem Negra”, 

por exemplo, formado por alunos e ex-alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, exemplifica muito bem a sua participação e organização contrária a estas ideologias 

raciais: 

Levantamos discussões, intervenções, ações culturais, palestras, Workshops, 

minicursos, cine-debates, [contação de histórias africanas e afro-brasileiras] 12 

entre outras atividades dentro e fora das universidades. Um dos intuitos é 
visibilizar o pensamento e a pesquisa de intelectuais negros, que a sociedade 

brasileira hierárquica, desigual e discriminatória negligência. As nossas 

histórias precisam ser contadas a partir de um olhar descolonizado.·. 

 

Os assuntos são muito bem abordados e estão em diálogo com a sua razão de formação, 

como diáspora negra, ancestralidade, conexões e silenciamentos pelos quais passam em seu 

cotidiano essencialmente jovem, no ambiente universitário e intelectual que dividem. Assuntos 

que, portanto, devem ser problematizados por sua necessidade histórica e pela identidade 

cultural que esse grupo e outros coletivos carregam consigo e enfrentam, de maneira 

despercebida e naturalizada por terceiros, num sistema pautado na distinção de raças para 

buscar um ensino superior democratizado e representativo de todos. 

Em destaque estas jovens negras estrangeiras interessadas na cultura de matriz 
africana, vem somar conosco neste Café Ndimba junto com outras/os 

estudantes intercambistas trazendo algo de suas experiências de vidas 

afrodiaspóricas, de intercâmbio cultural e de suas conexões na diáspora afro- 
brasileira promovidas e possibilitadas no espaço universitário da UFSC (...).·. 

 

Para esse coletivo e os outros dez que preenchem esse quadro, a performance de suas 

ações conta e faz parte de suas histórias pautadas em experiências e conflito enfrentado na 

 

12 Acréscimo pessoal. 
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vida cotidiana de quem possui ou agrega para si uma identidade cultural negra. Dimensões que 

também aparecem no grupo de coletivos a seguir e que fazem parte do nosso campo de análise. 

A partir da discussão da análise das ações coletivas, seus meios de ativismo ou expressividade 

de luta, resistências e representatividade da população negra surgem para além dos territórios 

comuns e espaciais, ao desafiar velhas temáticas e fazerem emergir novas discussões. Há, 

portanto, a transformação do movimento sob novas formas e códigos, que processam, 

sobretudo, dentro de si novos caminhos identitários. 

 

 
2.3.2. Coletivos de Mulheres Negras 

Os coletivos de Mulheres Negras que levantamos apresentam um total de 13 grupos. 

O tema tem ganhado cada vez mais espaço nos dias de hoje, e seu principal eixo de atuação 

parece ser investir em formas de recuperar a história e o papel das principais lideranças ativistas, 

especialmente no contexto brasileiro, mas com espaço, também, em nível global. Suas questões 

envolvem ancestralidade, feminismo negro, visibilidade, discussão de gênero, autoestima, 

identidade, estética, empoderamento, todos os tipos de abuso e violência de gênero, feminicídio 

e saúde. Também se encontram dispersos por alguns Estados do Brasil, associados a 

universidades ou, vinculados unicamente a plataformas online. São eles: Coletivo Nega 

(UDESC), Blogueiras Negra (online), Coletivo Cultural Esperança Garcia (SP), Coletivo 

Mulheres de Pedra (RJ), Coletivo de Mulheres da Baixada Santista, Coletivo Negra Autoras 

(MG), Coletivo Di Jejê (SP), Coletivo Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras de BH, Coletivo 

Kianda, Coletivo Pretas Peri ou Sarau Pretas Peri (SP), Coletivo Manifesto Crespo (SP), 

Coletivo As Carolinas (Rio Grande do Norte) e Coletivo de Mulheres Negras da UERJ ou 

Carolinas (RJ). 

Dentro das ramificações, surgiram novamente outros tipos de ações, cada qual um tipo 

de espaço, de acolhimento ou “comunidade” (termo utilizado por um dos coletivos), que 

signifique modos de articulações das quais fazem com que os integrantes dos coletivos, contem 

e façam a sua própria história. Dado ao aspecto de silenciamento que a própria história do negro 

tem enquanto protagonista, e que vem defasada ao longo dos tempos, ter espaços como esses 

ou laços e redes de solidariedade significa mais chances de reformar a estrutura social racista 

na qual se encontram. Esse passado e as ações pelas instituições no presente condicionam 

principalmente a população negra a uma vulnerabilidade social e periférica – como ressaltado 

no coletivo Cultural Esperança Garcia: 
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O Coletivo Cultural Esperança Garcia é um grupo formado por mulheres 

negras e periféricas que busca fomentar ações de Educação, Arte e Cultura 

Negra para mulheres, crianças, adolescentes e homens em situação de 

vulnerabilidade social. Fundado no ano de 2009, o Coletivo atua na construção 
de uma sociedade onde os valores de justiça, equidade, solidariedade são 

fundamentais. Durante esses quase dez anos, nós do Esperança Garcia 

entendemos que a ação transformadora de uma sociedade só é possível quando 
nós mulheres negras estivermos em condições de igualdade em todas as 

frentes e com isso toda a sociedade brasileira estará num ciclo de bem viver 

(...).·. 

 

E no coletivo Pretas Peri (Sarau Pretas Peri): 

 
Sarau Pretas Peri é um coletivo de mulheres negras e artistas da zona Leste de 

São Paulo, que realizam o sarau com resgate da cultura periférica e 

empoderamento da mulher. O sarau acontece com intervenções e 
performances unindo diversos elementos como a dança, a  música, poesia, hip 

hop e suas linguagens, sobretudo o rap, traçando sempre resgatar sua 

ancestralidade, tendo sempre um (a) artista especial convidada (o) e o 
microfone aberto que possibilita a participação do público com qualquer 

manifestação artística. É um sarau realizado de maneira permanente na região 

da zona leste/ Itaim Paulista e também de maneira itinerante.·. 

 
A promoção e celebração da cultura afrodescendente, portanto, sempre será 

mencionada junto do enfrentamento do racismo, que é constantemente relembrado. Das suas 

atividades, umas séries de ações entrelaçam o artístico, o ambiental, a saúde, o político, a escrita, 

o audiovisual, o solidário etc., das quais se exigem minimamente entendimento humano. Todas 

essas “ferramentas” de resistência nada mais são do que objetivos de se fazerem reconhecidas, 

ouvidas e valorizadas por quem são e pela sua ancestralidade. Mulheres negras ou 

afrodescendentes que, como definidas por elas mesmas, buscam participação na sociedade 

enquanto agentes protagonistas de suas próprias histórias. 

Por meio de narrativas variadas, os coletivos passam a dizer o que querem, quais são 

seus objetivos, contam suas histórias e traçam novas perspectivas que pretendem “suspender” 

o cotidiano no qual se encontravam absorvidos. Em referência à socióloga Agnes Heller (1970), 

dizer que há suspensão de seus cotidianos ao adentrarem em agrupamentos coletivos de forma 

a desacelerarem certos processos de coesão e alienação significa acessar o conceito da figura 

do indivíduo durante a sua transição. Segundo Neusa Santos (1983), tornar-se negro é, 

sobretudo, reivindicar experiências de negras e negros que vivem em processo de libertação de 

seus corpos. E embora sejam as duas de naturezas e campos teóricos distintos, ambas as 

matérias primas se encontram no campo das experiências, pois assim como presente na 

definição de Neusa sobre Tornar-se negro (“saber-se negra é viver experiência de ter sido 
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massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, 

compelida a expectativas alienadas” 13), para Heller o cotidiano no qual o indivíduo vive 

encontra-se também formalizado de preconceitos, hierarquias, comportamentos generalizantes 

e outras categorias mais próximas de alienação. Seja no campo da emoção, seja nas releituras 

do marxismo, é fato que ambas as perspectivas contribuem também para a análise do negro na 

nossa sociedade. 

A valorização do corpo-indivíduo, passado para a figura da mulher negra, pode ser 

visto mais bem trabalhado em dois coletivos: Nzinga – Coletivos de Mulheres Negras de BH e 

o coletivo Manifesto Crespo. O primeiro passa pelos temas dos direitos humanos e saúde, 

atuando em regiões pobres e homogeneamente negras (norte da Bahia), intervindo juntamente 

do poder público com políticas sobre direitos sexuais e reprodutivos de jovens e mulheres 

negras. O segundo, por meio de oficinas e linguagens audiovisuais, atua no âmbito estético da 

mulher e criança negra e valoriza as suas origens a partir da contextualização do cabelo afro, a 

influência do intercâmbio cultural com países da África em sua formação identitária. Ambas 

revelam uma resistência pela sua beleza e fenótipo, de seu universo estético, de seu processo de 

autoconhecimento e autoestima, de sua identidade cultural ancestral e, principalmente, pelos 

seus processos criativos constantes de desvencilhamento de prisões. Feministas ou não, 

pretendem acima de tudo instrumentalizar seus semelhantes a uma ação transformadora da 

sociedade, na qual os seus papéis irão além da construção de uma igualdade, mas também de 

respeito. 

Outro aspecto a se mencionar sobre os coletivos de mulheres negras é a utilização de 

termos ou referências biográficas de figuras importantes aos movimentos de cultura negra, aos 

seus nomes ou ações. De nomes mais antigos a nomes contemporâneos, como Abdias 

Nascimento, Carolina de Jesus, Marielle Franco, Lima Barreto, Rafael Braga, Clóvis de Moura, 

Zumbi, Dandara, Luiz Gama, entre outros, cada coletivo é inspirado e traz com ele, então, uma 

parte dessa história. Seja de gênero, de música, das variedades artísticas, de cinema ou de 

educação, todos os coletivos têm em si um nexo — para além do fundamento antirracista — 

que é a comunicação. 

 

 

 
 
 

13 Segundo os dados, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9% entre 2007 a 2017, assim como, 

entre 2012 a 2017, a taxa referente a homicídio dentro de casa (17,1%) e por arma de fogo (28,7%). 

[4] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. 2019. 
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2.3.3. Coletivos de Expressões Artísticas 

São aqueles que têm dentro de seu campo de ação coletiva a música, o teatro, o sarau, 

a cultura local, a estética urbana e outros tipos de eventos e ações culturais voltados a tradições 

de matriz africana que não se encaixaram nos demais. Comportam essa temática, pois tem em 

si uma luta direcionada a estratégias no âmbito cotidiano e cultural, porém sem perder seu 

aspecto de ativismo e político no todo. São no total sete coletivos, chamados Aruanadê 

Camarado (Bahia), Coletivo Esquerda Força Ativa (SP), Coletivo de Entidades Negras (Bahia), 

Coletivo Afro Caeté (Alagoas), Coletivo Câmara Escura (Sergipe), Coletivo Criativo de Rua – 

CRUA (RJ) e Coletivo de Matriz Africana Omodê (Goiás), Coletivo de dança negra (Adarrum), 

que se encontram dispersos pelo território brasileiro como organizações autônomas e sem fins 

lucrativos. 

Nesse contexto, o fortalecimento da luta se dá na ocupação de espaços e lugares à 

margem. Ou seja, exercem atividades fora de um círculo social, cultural e econômico 

hegemônico dos grandes centros e instituições formais. Logo são considerados muitas vezes 

atividades ou programas de “cultura de bordas”, cuja expressão significa dizer que suas 

expressões lidam, sobretudo a ocupar espaços periféricos e expressões artísticas populares. Até 

mesmo o coletivo CEN, entre eles talvez o mais distinto nesta temática por compor um núcleo 

central e suas extensões espalhadas por outros territórios, se encontra nessa categoria, já que 

sua pauta na “garantia dos direitos civis da população negra em seu múltiplo contexto (...)” e 

seu projeto de valorização de religiões de matrizes africanas, micro empreendimentos em 

terreiros com cultura de um cultivo solidário e autossustentável e discussões sobre políticas de 

drogas (com a questão racial como eixo central) estão dificilmente localizados nas pautas 

principais do presente governo: 

 
A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas (INNPD) é uma 

articulação piloto de uma rede capaz de articular movimentos sociais negros, 

sociedade civil, organizações não governamentais, coletivos negros e 
intelectuais com atuações diversas na temática racial. Nossa missão é ampliar 

a discussão sobre política de drogas com centralidade na questão racial, dando 

visibilidade aos efeitos perversos dessa atual política sobre parcela 
significativa da população negra brasileira, sobretudo jovens.·. 

 

Todos esses coletivos são periféricos, portanto, no sentido de suas ações terem como 

público-alvo indivíduos que vivem em “situações de vulnerabilidade, excluídos do mercado de 

trabalho, com baixa escolaridade e sem perspectiva de inserção social, além do povo e 
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comunidades tradicionais, mulheres, LGBTQ+ e juventude negra” 14 que ocupam esses lugares 

à margem dos grandes centros, e, por meio dessas intervenções, se objetiva ressignificar as 

imagens, os estereótipos (por meio da fotografia do coletivo Câmara escura, por exemplo), os 

discursos, as narrativas e o que é considerado estética e linguagem. 

 
2.3.4. Coletivos de Variedades e informativos 

Temos apenas uma ação coletiva encontrada como categoria de um coletivo dentro da 

temática de variedades. Não dizendo que a sua própria concepção e fundamento de divulgação 

de profissionais negros (de diversas áreas de conhecimento) não tenha relação com os outros, 

mas esse seria o que mais chega perto do desenvolvimento de um segundo objetivo dessa 

pesquisa que é a catalogação e divulgação de uma pequena parcela de coletivos de cultura negra 

que existem ou existiram no Brasil. 

Dessas formas nas plataformas de informações surge novamente uma variedade de 

temas que buscam acima de tudo levar para a sua “audiência” uma “representatividade 

concreta” do público negro. Como por exemplo, podemos resgatar alguns coletivos aqui já 

mencionados que fazem essa mediação. Para os coletivos de mulheres negras chamado 

Blogueiras Negras, suas atividades desenvolvem o que elas chamam de mídia negra. Ao 

contextualizar a promoção e a celebração de uma afrodescendência em diversas plataformas 

(blog, livros, áudios, podcast, filmes, curtas, etc.), usando o seu lugar de fala para transformar 

as suas ações em participações políticas e de militância. A mídia negra, portanto, juntamente 

com o termo transmídia que também aparece em outro coletivo já citado, Coletivo Aruandê 

Camarado15, também pontua e ressalta este tipo de manifestação e/ou ação coletiva que 

consolida essa alternativa e potência midiática. 

Em uma época de globalização e de grandes transformações na era da informática, essa 

rede vem ganhar força e corpo ao longo do tempo dos movimentos sociais. Logo, o papel da 

própria mídia em que se encontram, seja a utilização do Facebook, instagram dos sites, blogs 

ou YouTube, também têm muito a dizer sobre a formação e construção dessas novas formas de 

mobilizações. Portanto, o grupo dos coletivos de variedade são aqueles que de alguma forma 

não se encaixaram especificamente nos demais eixos, mas que têm um pouco 

 

14 Outro ponto a se destacar, sobretudo antes de avançar, é sobre a violência também à população LGBTQI+, sobre 

qual infelizmente também cresce a taxa de homicídio e as notificações dos mais variados tipos de abuso (física, 

psicológica, tortura, entre outros) contra homossexuais e bissexuais. Em 2016, por exemplo, os números foram de 

5.930 notificações de violência em todo o ano, onde 59% das vítimas também foram mulheres. 
15 Disponível em: https://www.aruandecamarado.com/ie-sobre. Acesso em 22 de jan. de 2019. 

https://www.aruandecamarado.com/ie-sobre
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de suas características presente nos demais. Catalogados são apenas dois, porém acreditamos 

que estão também bastante presentes em outros lugares que não encontramos. O primeiro, 

Coletivo Levante Negro, tem o caráter informativo, e a sua principal forma de comunicação e 

conversa com a sociedade é a divulgação de conteúdos de áreas de conhecimento diversos, 

como comunicação, astronomia, farmácia e educação para jovens. Já o Coletivo Quilombação 

se auto define como “ativista antirracista” e tem como projeto a ação para recolocar o negro e 

a negra como os seus sujeitos principais da práxis política de transformação da sociedade 

brasileira. 

 

2.3.5. Coletivos sobre Cinema Negro e Audiovisual 

De temática principal da dissertação, os coletivos de cinema e audiovisual, parecem 

produzir seus materiais de forma a também romper com convenções estereotipadas relacionadas 

à imagem dos negros e negras na sociedade. Ou seja, suas ações coletivas, assim como as outras 

temáticas trabalhadas, de uma forma geral, também se definem por uma intervenção na 

“imagem que a sociedade tem do e impõe ao povo preto”, mas se diferenciam dos demais 

quando se focam na área do cinema e reivindicam o “estabelecimento de condições necessárias 

para a inserção do cineasta negro e de suas obras no cenário cinematográfico nacional” 

(Coletivo Damballa). 

Suas redes também são de afetos e trocas de experiências, com o diferencial da 

realização cinematográfica, pela qual, além de (tentarem) vivenciar os espaços comuns de um 

cinema tradicional, questionam as diferentes formas e apropriações de realizações audiovisuais 

que se enquadrariam ou não no fazer cinema. Nessa análise de 38 coletivos, encontramos três 

coletivos definidos pelas suas relações de ação coletiva e de identidade atreladas ao movimento 

do cinema negro. O primeiro deles, o Coletivo Damballa de Vitória, Espírito Santo, é um 

coletivo de produção audiovisual formado por cineastas negros capixabas, criado com o 

objetivo de ser um território para encontros, afetos, trocas e realizações cinematográficas, e sua 

ação se pauta nas produções e pesquisas de Cinema Negro de Gênero formado pelos cineastas 

Adriano Monteiro, Alexandre S. Buck, Diana Rocha e Dell Freire16. 

O outro se chama Coletivo Tela Preta na Bahia, que em reverência aos grandes nomes 

e pioneiros do cinema negro como Zózimo Bulbul, Spike Lee e Joel Zito, citado por 

 

16   “Sobre”,   Coletivo   Damballa.   Disponível   em:<   https://www.facebook.com/pg/ColetivoDamballa/about/ 

?ref=page_internal. Acesso em: 24 de abril de 2019. 

https://www.facebook.com/pg/ColetivoDamballa/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ColetivoDamballa/about/?ref=page_internal
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eles, objetiva criar espaços e obras dedicadas “a todos os negros cineastas na África e em 

diáspora, para com as armas do recôncavo baiano com a fúria e a voracidade (...) travar essa 

guerra pelo direito de construir a autorrepresentação, combate [r] veemente [mente] o racismo 

no cinema e no audiovisual” 17. O terceiro, Coletivo Na Favela, do Complexo da Maré no Estado 

do Rio de Janeiro, é um núcleo audiovisual de e na favela que funciona como canal de produções 

audiovisuais e utiliza seus aspectos de comunicação, mídia e audiovisual como “arma” 18 e 

empoderamento. Todos os três, então, iniciam uma análise a partir de suas produções em uma 

busca coletiva por autorrepresentação, cotidianidade e resistências nas suas narrativas 

audiovisuais ou em imagem movimento (DELEUZE, 1983). 

Como ressaltado em um dos posts da Mídia Ninja sobre o primeiro produto audiovisual 

e de cinema do Coletivo Na Favela: 

 
MÍDIA NINJA 

29 de agosto de 2014 

 

NÓS POR NÓS: Conheça o coletivo NA Favela 

 

Moradores da Maré, o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro lançou 
nesta sexta-feira o Na Favela, um canal de produção independente de 

documentários e ficção com o objetivo de empoderar os moradores a contarem 

suas próprias histórias. 

 
Em seu primeiro vídeo, “Quem matou Gilberto?”, moradores e midiativistas 

fazem uma sátira de uma situação cada vez mais corriqueira na comunidade 

desde a ocupação do Exército anterior à Copa e à futura - mas pouco debatida 
- instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora na Maré. Um jovem negro 

é morto com oito tiros em circunstâncias pouco claras, sob a recorrente 

justificativa de que houve um confronto entre soldados e traficantes armados, 
em uma das ruas da favela Baixa do Sapateiro. Sua mãe, desesperada, afirma 

que seu filho foi morto pelos agentes de segurança, causando revolta entre os 

moradores. 

 
Confiram o vídeo e acompanhem o NA Favela. O NINJA apoia iniciativas de 

produção independente coletivas e colaborativas, que partem de baixo para 

cima e estimulam o envolvimento direto dos cidadãos em questões que afetam 
suas vidas. 

 

#Desmilitariza 
 

 

 
 

17 “Sobre”, Coletivo Tela Preta. Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/MovimentoTelaPreta/ 

about/?ref=page_internal>. Acesso em: 24 de abril de 2019. 
18 “Sobre”, Coletivo Na Favela. Disponível em:< https://www.facebook.com/pg/nafavelaoficial/about/ 

?ref=page_internal>. Acesso em: 24 de abril de 2019. 

https://www.facebook.com/pg/MovimentoTelaPreta/%20about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/MovimentoTelaPreta/%20about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/nafavelaoficial/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/nafavelaoficial/about/?ref=page_internal
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https://www.youtube.com/watch?v=nWP9qAlASGs19 

 
 

A série do Coletivo Tela Preta em parceria com o coletivo Revista Afirmativa20 

chamada “A Juventude Negra Comunica o Direito à Vida” desenvolve “histórias de vidas 

abreviadas e reduzidas” de jovens pela violência e pelo descaso da sociedade que os aflige 

regionalmente ou universalmente. A série possui três episódios, e suas questões perpassam pela 

mulher negra, lésbica e de periferia no primeiro, sobre lugares e ocupações de espaços públicos 

de Salvador no segundo e masculinidades negras no terceiro. Tudo disponível online no site da 

revista e em seu canal de YouTube: 

 
TELA PRETA 

(3 de dezembro de 2018) 

 

A Revista Afirmativa, em parceria com o coletivo de cinema negro Tela Preta, 
lança a série A Juventude Negra Comunica o Direito à Vida. O 1° episódio, 

Fancha, fala sobre o afeto como estratégia de resistência de lésbicas negras. 

 

Direção: @Izzadora Sá 

 

Assista, divulga, marca a amiga, a crush, aquela pessoa que tá precisando 

entender sobre afetividade e sexualidade. 

 

#RevistaAfirmativa #Memória #NarrativasNegras #LésbicasNegras 

#SapatonasPretas #MulheresNegras21 

 
A autorrepresentação do negro (a) no cinema brasileiro e até estrangeiro é um dos 

questionamentos que mais aparecem no plano das reivindicações desses coletivos — como 

também nos demais, pois todos se encontram atrelados a uma questão de identidade e cultura 

negra que compõem um quadro de aprisionamento e encarceramento de experiências, 

atividades e cotidianidade de identidades diante do que é homogêneo, usual, conservador e 

estrutural. Atualmente no mainstream brasileiro, segundo dados da ANCINE (2018) e da 

GEMA/UERJ (2017), as variantes de gênero e raça nos setores de construção das obras de 

 
 

19 Post do Mídia Ninja sobre o coletivo NA Favela, na data 29 de agosto de 2014. Disponível em: 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/n%C3%B3s-por-n%C3%B3s-conhe%C3%A7a-o-coletivo-na- 

favelamoradores-da-mar%C3%A9-o-maior-complexo-de-fa/365161050308713/. Acesso em: 24 de abril de 2019. 
20 “Sobre a organização”, Ações Afirmativa. Disponível em: <https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto 

/revista-afirmativa/>. Acesso em: 24 de abril de 2019. 
21 Coletivo Tela Preta. Facebook. Disponível em: < https://www.facebook.com/MovimentoTelaPreta/>. Acesso 

em 01 de jul. de 2019. 

http://www.youtube.com/watch?v=nWP9qAlASGs19
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/n%C3%B3s-por-n%C3%B3s-conhe%C3%A7a-o-coletivo-na-favelamoradores-da-mar%C3%A9-o-maior-complexo-de-fa/365161050308713/
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/n%C3%B3s-por-n%C3%B3s-conhe%C3%A7a-o-coletivo-na-favelamoradores-da-mar%C3%A9-o-maior-complexo-de-fa/365161050308713/
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/posts/n%C3%B3s-por-n%C3%B3s-conhe%C3%A7a-o-coletivo-na-favelamoradores-da-mar%C3%A9-o-maior-complexo-de-fa/365161050308713/
https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto/revista-afirmativa/
https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto/revista-afirmativa/
https://www.facebook.com/MovimentoTelaPreta/
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longa-metragem nacionais se encontram em desigualdade. Os homens brancos representam 

79,7% na direção de longas-metragens nacionais, mulheres brancas 16,8%, homens negros 2% 

e nenhuma mulher negra registrada.  

Tal quadro, merece uma investigação sistemática e profunda que tragam à tona 

respostas necessárias a perguntas básicas como qual é a representação da mulher negra no 

cinema brasileiro? Quais são os temas mais abordados que incluem essas personagens? Que 

papeis profissionais desempenham? Enfim, uma série de questões que se desdobram e que este 

trabalho não poderia deixar de mencionar apesar de não ser este o seu foco. No entanto, no 

recorte que trabalhamos, abordaremos em seguida a representação da mulher negra nos 

coletivos de cultura negra, especialmente do coletivo Mulheres de Pedra. 
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3. FEMINISMO NEGRO, PRECONCEITO E NARRATIVAS COTIDIANAS 

 
Neste terceiro capítulo pretendemos relacionar a dimensão do cotidiano na construção 

das narrativas audiovisuais que focam a mulher negra brasileira. Como se trata de um amplo 

espectro (considerando, claro, as dimensões desta dissertação e não a necessária e urgente 

representatividade da população negra feminina, muito pelo contrário), nossa preocupação foi 

tentar destacar o que consideramos os principais estereótipos que cercam o imaginário da 

mulher negra na produção audiovisual do Brasil. Sob este objetivo, acionamos Rodrigues 

(2011) como ponto de partida para definir tais estereótipos. 

Mas, antes mesmo de entrar neste tema, consideramos que seria relevante trazer, 

mesmo que brevemente, uma reflexão sobre movimentos feministas negros e a sua luta a partir 

da interseccionalidade, teoria que se torna central no cenário contemporâneo da luta pelos 

direitos e igualdades sociais, raciais e de gênero. Só após, portanto, trazemos as questões que 

permeiam a discussão sobre certa cotidianidade que nos faz pensar de que forma as estruturas 

da vida cotidiana implicam e validam as construções dos preconceitos e, também, em quais 

níveis sociais se encontram enraizados tais estereótipos. 

Assim, no percurso da dissertação, este capítulo faz, de certo modo, um movimento 

circular em relação aos objetivos deste trabalho, isto é, inicia, como colocado, com foco no 

percurso da luta das mulheres negras e a sua relação com um pensamento interseccional, depois 

envereda pela demarcação dos preconceitos e estereótipos construídos pelo percurso da cultura, 

apresentando atravessamentos das “mitologias” que dão sustentação à marginalidade dos 

corpos negros femininos o que provoca um diálogo, já neste momento do texto, com os filmes 

que são objeto deste trabalho. Com esta estrutura buscamos manter uma estratégia de 

construção narrativa da dissertação que revele o quanto os curtas acionaram os caminhos 

investigativos da nossa pesquisa, considerando uma das questões centrais que nos motivaram, 

ou seja, a relação dialética destes potentes objetos da cultura midiática – as obras audiovisuais 

- e o cotidiano observado e discutido à luz das suas permanências e fissuras. 

 
 

3.1. Reflexões sobre movimentos feministas negros e sua luta pela interseccionalidade 

Sem adentrar às variantes complicações do uso do termo “feminismo negro” 

problematizado em sua aplicação cotidianamente, herdado principalmente de uma agenda 

feminista dos Estados Unidos (ver COLLINS, 2017), é preciso, contudo, discutir a falsa 

representação de um grupo de mulheres negras representadas apenas pelas questões da raça. 
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Afirmamos aqui que a categoria “mulheres negras” em si envolve um pluralismo de identidades 

que se formam pelas mais variadas relações de cor, gênero e raça, e, portanto, não apenas por 

uma única categoria que se refere ao seu tom de pele. Utiliza-se o termo “interseccionalidade” 

(AKOTIRENE, C., 2019), por identificar este entrelaçamento de eixos e problemáticas que 

formam esta identidade coletiva pretendendo ser usado neste capítulo como categoria teórica 

de análise sensível a nossa abordagem sobre a representação de mulheres negras. 

Segundo Hirata (2014) a origem do termo surgiu nos anos Estados Unidos, nos anos 

1970, no movimento Black Feminism, criado por um coletivo de mulheres negras e intelectuais 

da época (Angela Davis, bell hooks e Patricia Hill Collins) cujo intuito foi de diferenciar o 

feminismo negro do branco a partir de suas próprias vivências. Para estas feministas, as 

mulheres brancas do movimento por não terem a mesma origem racial e por não terem passado 

pelos mesmos processos da escravidão, não conseguiam entender e/ou abarcar organicamente 

todas as problemáticas que envolviam a sua identidade negra. Isto é, o “lugar de fala” 

(RIBEIRO, 2018) das mulheres negras deveria ser reivindicado para que assim representações 

fiéis fossem formuladas à sua experiência e o racismo fosse localizado dentre as práticas 

estruturais que inferiorizam as mulheres negras diante de outros indivíduos. Dito isto, este 

tópico do capítulo propõe localizar as questões sócio-econômicas que atravessam estas 

situações, ou seja, verificar as chaves raciais, sociais, econômicas e de discriminação de gênero 

que corroboram uma sociedade discriminatória, hierárquica, excludente e, claro, profundamente 

racista. 

Para além deste momento de origem, no entanto, vale destacar que o termo 

“interseccionalidade” se popularizou nos anos 2000, a partir da intelectual Kimberlé Crenshaw, 

que participou da “Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Formas Conexas de Intolerância em Durban, na África do Sul. Em sua apresentação, a ativista 

levantava implicações acerca da “inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis 

heteropatriarcado”, afirmando que as mulheres negras são constantemente atravessadas pelas 

sobreposições de gênero, raça e classe social (AKOTIRENE, 2019, p. 16). 

Hoje em dia o termo passou a ser utilizado como instrumento teórico e metodológico 

sobre as discussões de identidade, representação e autoafirmação da mulher negra. A 

perspectiva central desta abordagem é a crítica à falta de representação da pluralidade de 

mulheres negras em diversos locais e papeis sociais, inclusive nos meios de comunicação. O 
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diagnóstico sustenta-se em levantamentos que apontam desde a manutenção de estereótipos às 

sub-representações, quando não, à representação nenhuma o que significa, de modo objetivo, 

invisibilidade total, como se no mundo social não houvesse mulheres negras, diferenciadas e 

singulares. 

O uso do termo propõe uma autoanálise sobre os conjuntos de representações dentro e 

fora do movimento e do pensamento feminista negro que atualmente não se define apenas por 

um único viés ou corrente. Ao relacionar trajetórias brasileiras às fortes referências norte- 

americanas, pode-se também observar tal discussão em nosso solo nacional. Contudo, assim 

como o método de análise da interseccionalidade, isto é, o de olhar para particularidade, esse 

olhar e discussões também trazem os seus próprios atravessamentos e realidades nacionais. Por 

exemplo, Carla Akotirene (2019) insere à definição interdisciplinar da interseccionalidade, a 

categoria de nação: 

É oportuno descolonizar perspectivas hegemônicas sobre a teoria da 

interseccionalidade e adotar o Atlântico como locus de opressões cruzadas, 
pois acredito que esse território de águas traduz, fundamentalmente, a história 

e migração forçada de africanas e africanos. As águas, além disto, cicatrizam 

feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como 

mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos identitários, contrapostos 
humanos e não humanos. No mar Atlântico temos o saber duma memória 

salgada de escravismo, energias ancestrais protestam lágrimas sob o oceano. 

(AKOTIRENE, 2019, p. 15) 

 
 

Para a autora, a concepção da interseccionalidade é puramente da mulher negra, pois 

sua travessia para o social que encontramos hoje se constitui de forma bem distintas de outros 

grupos ou de indivíduos isolados. O processo histórico que a mulher negra sofre ainda nos dias 

de hoje, engloba uma série de fatores que não tem como a sua identidade social ser formada ou 

definida apenas por um único viés. Ainda de acordo com Akotirene, trata-se de uma situação 

muito diferente do que ocorre em relação às mulheres brancas e homens negros que, em 

determinados aspectos relacionados às questões de gênero e de raça, são próximos. Por 

exemplo, quando se compara a mulher branca à mulher negra, esta é atravessada por um 

conjunto de arquétipos cotidianos associados à raça e ao seu histórico colonial que as 

inferiorizam e que as distanciam das experiências coletivas do amplo grupo “mulheres”. São 

atravessamentos na área profissional, no campo afetivo, no lar e até mesmo na maternidade, 

como a constituição histórica a citar das amas de leite, da venda dos filhos das escravas negras 

e ou do provimento destes últimos através dos abusos sexuais cometidos pelos seus senhores. 
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Assim, consideramos que é preciso reconhecer que em todo momento a identidade e a 

construção política do corpo de mulher negra resgata os processos sofridos pelo movimento da 

diáspora, o que é significativamente diferente do conjunto das experiências das mulheres 

brancas presentes neste contexto. O movimento feminista, para muitas militantes negras, se 

divide em dois grandes blocos: o movimento feminista branco e o movimento feminista negro. 

A ativista e intelectual Patricia Hill (2017) diz existir essa divisão para as mulheres afro-

americanas a partir do entendimento de que as reivindicações da agenda feminista não avaliam, 

ou dificilmente englobam as questões particulares que afetam o cotidiano das mulheres negras. 

Para as mulheres afrodescendentes, avalia Hill (2017) a busca pela emancipação da 

mulher dentro da agenda de um feminismo global, mesmo abarcando uma série de áreas 

importantes, estaria muito mais próxima de uma exigência por equidade comparada ao universo 

branco. Isto porque, nesta agenda o racismo sofrido por mulheres negras quase nunca é 

abarcado e os direitos e deveres alvejados, consequentemente, estariam muito mais próximos 

dos que os homens brancos detêm. Logo, o bloco que representa o pensamento feminista geral 

estaria mais associado a um pensamento feminista de mulheres brancas, sendo reivindicado, 

desde sua criação, por mulheres negras, outro lugar de mulher, feminista e de movimento: 

Usar o termo “feminismo negro” desestabiliza o racismo inerente ao 
apresentar o feminismo como uma ideologia e um movimento político 

somente para brancos. Inserindo o adjetivo “negro” desafia a brancura 

presumida do feminismo e interrompe o falso universal desse termo para 
mulheres brancas e negras. Uma vez que muitas mulheres brancas pensam que 

as mulheres negras não têm consciência feminista, o termo “feminista negra” 

destaca as contradições subjacentes à brancura presumida do feminismo e 

serve para lembrar às mulheres brancas que elas não são nem as únicas nem a 
norma “feministas”. (HILL, 2017, p. 12) 

 
Resumindo, não se pode movimentar uma causa feminista negra sem adentrar aos 

campos de aprisionamento do racismo (DAVIS, Angela, 2016). Como, muito menos, 

movimentar uma causa feminista sem ter como alvo o fim do sexismo e da sociedade machista 

na qual se vive. No entanto, é somente na causa das mulheres negras que estes dois polos - não 

nos esquecendo do jogo de classes sociais - se encontram e se intercruzam numa luta por 

liberdade e emancipação para todos. Sem mencionar, é claro, outras identidades como a 

LGBTQI+, que apesar de não ser o nosso objeto de estudo, inclui-se nestes  intercruzamentos 

identitários que não se encontram no projeto de sociedade formal. É visto, 
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através desta bibliografia feminista, o surgimento de críticas ao modelo de sociedade que 

idealiza papéis sociais e determina para cada arquétipo de indivíduo uma única história 

(ADICHIE Chimamanda N., 2019). Questionar esses padrões e estas representações faz parte 

na lógica de avaliarmos e nos responsabilizarmos por aquilo que cativamos uns aos outros. O 

processo histórico do racismo abordado nesta dissertação é apenas uma das estruturas sociais 

que cotidianamente precisam ser repensadas e desnaturalizadas, acreditando-se que avaliar a 

estrutura do racismo já traria grandes modificações na nossa forma de agir e pensar. 

O aspecto histórico, local e particularidades de cada projeto de nação, como ressalta 

Akotirene (2019), também fazem parte do conceito interseccional e do cuidado de olhar para a 

imagem da mulher preta ou sobre o corpo preto por diferentes amarras através dos tempos. 

Além da luta excludente de um feminismo voltado à supremacia branca, o feminismo também 

se encontra em luta contra o sexismo e a opressão das mulheres pelo sexo masculino. Uma 

diferença entre o homem preto e a mulher preta está em que o homem se beneficia bem mais 

do sexismo do que as mulheres, e, considerando esta situação, conforme bell hooks (2018, p.23), 

fica evidente a dificuldade de o homem negro abrir mão dos privilégios do patriarcado, mesmo 

após ter passado pela situação de ter que driblar aspectos do racismo. 

Mas, ainda concordando com bell hooks (2018, p.17), é preciso sempre ter claro que o 

feminismo é um “movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão”. Por 

isso mesmo, não basta conquistar mudanças no comportamento e ideologias que pautam o 

mundo masculino, pois é necessário construir novas relações e compreensões entre as mulheres 

também no interior dos movimentos feministas. A autora defende uma autocrítica e observação 

de maneiras e modos de pensar que circulam entre as mulheres que continuam dividindo a 

sociedade em gêneros hierárquicos. Sobretudo a superioridade de um sexo sobre o outro e os 

critérios sexuais que determinam muitos tipos de relações institucionais e cotidianas. 

 
3.2. O estereótipo e o preconceito nas representações de mulheres negras 

De acordo com diretor e roteirista Rodrigues (2011), podemos identificar pelo menos 

treze arquétipos de sub-representações que caracterizam marginalmente a imagem do negro no 

cinema brasileiro, o que significa, entre outras consequências, reafirmar seu lugar à margem da 

sociedade neste país. Destes perfis, destacamos quatro exclusivamente femininos para 

refletirmos sobre a construção das suas sub-representações. São estes: as pretas velhas, mãe 

preta, mulata boazuda e a musa. Segundo o autor, intelectuais e artistas negros 

https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Chimamanda%2BNgozi%2BAdichie&search-alias=books
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reivindicam, a partir destes perfis, uma problematização do investimento que se faz na não 

individualização e, também, na manutenção dos estereótipos do povo negro. 

Dito isto, em cada uma das descrições dos personagens, é possível perceber em sua 

constituição uma origem preconceituosa e contaminada pelas relações estabelecidas durante o 

período escravista colonial e que se estendem até os dias de hoje. Em todas essas representações 

femininas, a visão que impera e coordena os perfis são os referenciais não- negros. Ou melhor 

dizendo, os olhares que criam estas representações têm origem em pessoas que não vivenciam, 

cotidianamente, estas problemáticas, isto é, todos esses referenciais de atitudes e pensamentos 

surgem a partir do olhar e da experiência de não-negros, que constroem as suas próprias 

representações deste “outro” e, com elas, criam valores em torno desta “imagem” constituída à 

distância e sem as densidades e percepções que a vivência permite. 

 

Figura 01 – Sinhá moça, 1953, Dona Felicidade. Foto Luiz Gonçalves22 

 
 

As duas primeiras representações, por exemplo, claramente se colocam como parte útil 

do sistema escravista em que foram gestadas. A preta velha (figura 01) é descrita como de 

personalidade dócil, supersticiosa, ignorante ao letramento e à cultura erudita do tempo e 

espaço; além destes dados, ela é apontada como alguém simpática e dócil devido a seu papel de 

“equilíbrio” e “manutenção” das atividades do lar branco, majoritariamente europeu, em que se 

encontra. Já a mãe preta tem como o seu principal “serviço” amamentar o filho de seu 

 

22 RODRIGUES, 2011, P. 23. 
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patrão (sinhô branco) e é, portanto, também associada ao lar e aos trabalhos domésticos. Vale 

ressaltar que a mãe preta e a preta velha também possuem ao longo de sua existência 

problemáticas de exploração e dominação sexual em suas narrativas de sobrevivência e 

resistência. No sistema escravista brasileiro, a subordinação sexual é um fato presente em boa 

parte das narrativas sobre a escravidão e não raro a única resistência a esta dominação implicava 

em tirar a própria vida. 

 
 

Figura 02 – Dona da bola, 1960. Atriz Vera Regina23 

 
 

 

Figura 03 – Tenda dos Milagres, 1977, Jards Macalé. Foto Rino Marconi.24 

 

 

23 RODRIGUES, 2011, P. 45. 
24 RODRIGUES, 2011, P. 48. 
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Quanto aos perfis da mulata boazuda (figura 02) e da musa (figura 03) estes trazem, de 

forma mais direta, a sua construção por meio da temática da exploração sexual, uma vez que 

em suas descrições frisam denominá-las enquanto “símbolo sexual das classes populares”, seja 

a primeira mais “vulgar” e/ou  a segunda,  “mais  recatada” (Rodrigues,  2011, p. 21-  49). A 

hipersexualidade do corpo da mulher negra nestes dois casos fica, portanto, mais evidente, e é, 

muito provavelmente, a caracterização que mais gera representações estereotipadas. Por isso 

mesmo, não é circunstancial ou acaso que estes dois perfis são contrapostos nos curtas do 

Coletivo Mulheres de Pedra, como veremos com mais detalhes no próximo capítulo desta 

dissertação. Nestas obras audiovisuais a proposta os corpos surgem isentos de uma sexualidade 

voltada a pronografia, retratando a nudez como parte natural, biológica e feminina do ser. 

 

 
3.2.1. A hipersexualização da mulher negra 

Para que ganhe mais concretude a discussão quanto à fabulação do estereótipo da mulata 

boazuda identificada por Rodrigues (2011) no cinema e audiovisual conforme acabamos de 

colocar, consideramos importante incorporar a esta dissertação a trajetória de Saartjie Baartman 

pois sua história individual evidencia o efeito das representações estereotipadas do corpo negro 

cotidiano. Nascida na África do Sul em 1789, em circunstâncias que não são conhecidas até 

hoje, Saartjie Baartman é adotada por uma família de agricultores holandeses, os Baartman, e 

ali passa a ser escrava doméstica da família até que, quando tinha cerca de dez anos um dos 

membros desta família a leva à Europa onde tem seu corpo manipulado por um suposto médico 

britânico. Estas intervenções resultaram em formas desproporcionais e, por isso, Saartjie passou 

a ser apresentada em shows e espetáculos dos mais diferentes tipos de circos, teatros, feiras e 

prostíbulos por alguns anos. Nestes locais ressaltava-se sua forma física, definindo-a como 

provocadora e assombrosa, algo que a localizava, nos termos da época, como parte de 

“fenômenos bizarros humanos” (GELEDES, 2016). Na verdade, o formato grande de seus 

seios, nádegas e lábios vaginais eram decorrentes de uma doença chamada esteatopigia (figura 

04), que entre outras consequências provoca hipertrofia destas partes do corpo humano. Por 

desconhecimento de seu “dono” e dos “espectadores” sobre a doença da protagonista, – o que 

não justifica tal aversão pelo corpo – Vênus negra se tornou um espetáculo no qual o preconceito 

e o estereótipo do corpo negro estavam (e ainda hoje estão) inseridos. 
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Figura 04 – exposição de Saartjie Baartman25 

 
 

Recebendo o nome artístico de Vênus Hotentote ou Vênus negra, Saartjie Baartman foi 

motivo de curiosidade, horror e estranheza para diversos públicos (figura 04). Suas 

apresentações eram forçadas e ela vivia sobre constantes ameaças de morte. Muitas vezes era 

apresentada em uma jaula e tinha em seus braços, pernas e pescoço correntes que a prendiam a 

esta (BRAGA, 2013). A trajetória de construção de imaginário sobre a Vênus Negra se 

assemelha ao arquétipo da Mulata Boazuda identificada por Rodrigues (2011) e discutida pelas 

intelectuais do movimento negro, pois as representações de ambas, além de hipersexualização 

do corpo negro, evidenciam como a construção social - na qual esses arquétipos estão inseridos 

- não respeita nem é orientada por um referencial de raiz e matriz africana: 

A presença da jaula funcionava na ratificação de seu caráter supostamente 

perigoso, selvagem e incivilizado, diretamente relacionado, à época, à crença 

de uma sexualidade ameaçadora, posto que irreprimível, cujo símbolo maior 
era uma espécie de “avental frontal”, ou “avental hotentote”, que denotava a 

hipertrofia de seus lábios vaginais, bem como a esteatopigia, o que lhe conferia 

um acúmulo de gordura nas nádegas. São esses símbolos que vão atribuir a 
Saartjie a imagem de uma mulher hipersexual, cujo apetite sexual é 

incontrolado e cuja natureza é puramente instintiva. (BRAGA, 2015 in 

GELEDÉS). 

 

Esta situação, como as ilustrações sugerem, ocorreu em um momento histórico um 

tanto distante do nosso cenário contemporâneo: século XIX. De todo modo, acompanhando as 

reflexões de Braga (2015) não é difícil verificarmos as pontes que ligam a hipersexualização, o 

estranhamento e a objetificação do corpo e vida de Saartjie Baartman às de outras mulheres 

25 BLOGUEIRAS NEGRAS, 2020. 
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negras, inclusive as nossas contemporâneas. Isto é, a lamentável e triste (no mínimo) história 

desta africana doente explicita os padrões da mulher europeia como os saudáveis, os corretos, 

os que moralmente aceitáveis o que traz, como contrapartida, um conjunto de preconceitos e 

estereótipos em relação aos atributos físicos das mulheres negras que foram - e ainda são em 

alguma medida – construídos, ao longo do tempo como exóticos, em um processo de 

comparação que foca as diferenças dos fenótipos como “marcas” de distinção, sem nuances, 

sem singularidades. Assim, o corpo da mulher negra torna-se um “tipo” formatado pela pele 

escura, cabelo crespo, lábios grandes e carnudos, e nádegas “avantajadas” quando comparadas 

às de outros corpos. Aos olhos dos europeus, a imagem de Saartjie (Vênus Negra) é uma ilusão, 

uma curva fora da realidade diante do padrão homogêneo e hegemônico daquele que era 

desejado na época ou, considerado o “normal”. A síntese desse procedimento é simples: trata-

se da construção de um corpo negro fora da própria expectativa cultural e/ou de referência das 

mesmas experiências. 

 
 

Figura 05 - A Venus de nádegas “belas” e as curvas de uma mulher ‘esteatopígica’26 

 
 

Segundo Amanda Braga (2013), pode-se problematizar a história da Vênus negra 

analisando as inferências ideológicas expostas em dois tipos de corpos apresentados na obra: o 

negro, feminino e avantajado da Vênus Negra; e o branco, delicado e simétrico na concepção e 

ideia da Vênus eurocentrada (figura 05). A diferença dos corpos é  notória. Porém, façamos uma 

indagação ao paralelo de representações que, de um lado, coloca um corpo branco em moda e 

em constante ascensão de beleza e divinação, enquanto, do outro, o 

 
 

26 GÉLEDES, 2016. 
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corpo negro é historicamente subjugado e demonizado, sendo valorizado apenas em épocas 

como o Carnaval (GONZALEZ, 1980). Braga (2013) contextualiza as simbologias de Vênus 

da mitologia romana à idade moderna, passando pelos períodos da Pré-história - quando analisa 

Vênus Impudica - pela Antiguidade Clássica - com a Vênus de Milo (entre outras) - e pela Idade 

Moderna - com a representação O nascimento da Vênus de Botticelli. Da primeira à última, 

procurando entender a força social que as constrói, como também a influência que suas imagens 

e constructos de ideias têm para moldarem os valores e sensos mais comuns da sua 

cotidianidade. Essa Vênus, branca, levantada pela autora é, então, mais do que uma mulher, é 

“um planeta, uma deusa” (BRAGA, 2013, p.57) que, ao longo do tempo, é apropriada ou é 

construída por culturas “diferentes” que passam a ela uma série de significações e 

representações associadas à beleza, virtude e ideal de corpo feminino. 

Contudo, como indagado acima, percebe-se que ao chegarmos no século XVIII, no 

continente africano e na imagem e vida da Vênus Negra, esses padrões de representação e 

valorização do corpo feminino se invertem - o que é facilmente observável em (quase) todos os 

exemplos trazidos por Braga - sendo a imagem da mulher medieval o único diferente que, a 

partir de uma teologia cristã, também passa a ser demonizado pelo conhecimento e cuidados de 

seu corpo27. Já as outras, são citadas como as construções ideológicas dos padrões ideais de 

amor, sexualidade, bondade, beleza, ou seja, representações criadas por Deus (BRAGA, 2013, 

p. 60-61) Sobre o olhar colonizador e eurocêntrico que se identifica na criação dessas 

representações femininas, principalmente sobre o corpo negro, vale trazer aqui a fala da ativista, 

intelectual, feminista e negra Lélia Gonzalez que discorre sobre essa identificação histórica, 

estruturante e hierárquica que constrói estes corpos: 

É por aí que a gente entende por que dizem certas coisas, pensando que estão 

xingando a gente. Tem uma música antiga chamada “Nêga do cabelo duro” 
que mostra direitinho porque eles querem que o cabelo da gente fique bom, 

liso e mole, né? É por isso que dizem que a gente tem beiços em vez de lábios, 

fornalha em vez de nariz e cabelo ruim (porque é duro). E quando querem 

elogiar a gente dizem que a gente tem feições finas (e fino se opõe a grosso, 
né?). E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme prá clarear, 

esticando os cabelos, virando leidi e ficando com vergonha de  ser preta. Pura 

besteira. Se bobear, a gente nem tem que se defender com os xingamentos que 
se referem diretamente ao fato da gente ser preta. E a gente 

 
 

27 Neste momento, atentaremos apenas à análise de Braga sobre as representações de Vênus sem adentrar a 

problematização do corpo, pensamento e autonomia das mulheres neste contexto medieval que eram vistas como 

bruxas, demonizadas e outros termos pejorativos. Já esse assunto, será posteriormente trazido à tona no terceiro 

capítulo quando analisarmos os filmes e consequentemente falarmos sobre o sagrado feminino que resgata todo 

esse autoconhecimento e saberes ancestrais que envolvem essa discussão. Estamos então discutindo, neste 

momento, um ideal hegemônico representativo associado à imagem da mulher. 
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pode até dar um exemplo que põe os pingos nos is (GONZALEZ, 1980, 

p.234). 

 

Como se pode observar, a autora não só destaca a urgência em retirar um poder de 

castração sobre os corpos negros, mas também a necessidade de entender, sobretudo, os 

processos - e seus objetivos - que reforçam a manutenção de um discurso hegemônico e 

depreciativo sobre esses corpos (GONZALEZ, 1980). Concordando com ela, também 

avaliamos que é possível estender seu diagnóstico, pois o racismo estrutura e codifica todos os 

corpos sociais, sejam eles brancos, pretos, LGBTQI+, entre outros. Como bem demarcado pelas 

feministas do movimento negro, trata-se de uma tríplice condição discriminatória: a raça, classe 

e gênero, situação que, como já destacamos, é chamada de interseccionalidade (DAVIS, 2017; 

GONZALEZ, 1980; HOOKS, 2019; RIBEIRO, 2018; et all). Procurando 

trazer uma rápida síntese, o que queremos apontar é que, considerando estas representações 

estereotipadas da mulher negra, e observando as relações cotidianas e as produções 

audiovisuais, parece ser bastante plausível a constituição deste elo entre a Vênus Negra e a 

Mulata Boazuda. Diagnóstico que traduz, para nós, um imaginário cristalizado nas relações 

sociais, situação que traz o imperativo de interrogarmos de que forma e de qual lugar de fala 

estão sendo originadas estas reproduções. 

 
3.2.2. Da violência simbólicas às sub-representações da mulher negra 

Em três instâncias, o feminicídio é definido por ódio e crime ao sexo feminino: no 

dicionário Priberam28, como é “assassínio de mulher ou de jovem do sexo feminino; na Lei nº 

13.104, de 9 de março de 2015 são atos contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher e no site “www.jus.com.br” (BRITO, 2018), é definido 

também por uma “violência em razão do gênero” qual se descreve pelo assassinato de uma 

mulher tendo o seu gênero como motivo. Em resumo, é uma expressão que engloba os mais 

diversos tipos de violência contra a mulher, marcada de uma representação vinda do universo 

homogeneizador masculino e, quando associado à mulher negra, também racial. 

Entre 2005 e 2015, o homicídio de mulheres negras cresceu em torno de 22% em 

comparação ao sofrido por mulheres não negras, segundo os dados do Fórum Brasileiro de 

 

 

 

28 Disponível online em: <https://dicionario.priberam.org/>. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.104-2015?OpenDocument
http://www.jus.com.br/
https://dicionario.priberam.org/
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Segurança Pública29. Os atos de violências sofridos pelas mulheres negras foram das mais 

diversas, incluindo agressões em espaços públicos, assédios em transporte público e privado, e 

outros tipos de abordagens agressivas. Nos anos de 2007 a 2017, o aumento continuou 

alarmante: 4.936 assassinatos de mulheres foram registrados. Essa é considerada a maior taxa 

de homicídio de mulheres nos últimos 10 anos, representando, aproximadamente,13 mulheres 

assassinadas por dia. Desse total, 66% delas eram negras - vítimas principalmente de 

homicídios por arma de fogo e dentro de suas próprias casas [3]. Esse aumento nos índices de 

violência contra a mulher não só coloca o país no quinto lugar na lista de países que mais matam 

mulheres - principalmente negras - no mundo (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019), como 

também evidencia o descaso com as questões raciais. Assim, falar de violência contra a mulher 

é contextualizar o preconceito no nosso cotidiano - disseminado nos mais diversos meios de 

comunicação, que reforçam estereótipos de beleza e comportamento social e compõem um 

universo simbólico que homogeneíza o tempo, o espaço, as histórias e as narrativas. 

Pensar nesses lugares de representações e estereótipos, mesmo de modo breve, em 

função do limite de tempo e de espaço de uma dissertação, implica um recorte no território da 

violência contra o corpo negro. Impõe a necessidade de nos determos no campo da violência 

contra a mulher negra especificamente pelas altas porcentagens nos índices de violência em 

relação ao sexo masculino30. É óbvio, porém, que uma violência/ um crime não apaga o 

processo violento que envolve outro/ outra, principalmente se tratando de um genocídio negro 

historicamente naturalizado. No entanto, falar sobre as representações estereotipadas a partir 

dos exemplos trazidos nesta análise, nos leva a investigar o contexto das estruturas social e 

cotidiana nas quais esses perfis se encontram. 

Voltando a falar de definições de violência, como fizemos na introdução a este tópico, 

Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1970, p.19) fixam “violência simbólica” - embora 

sobre aspectos pedagógicos - como “todo poder que chega a impor significações e a impô-las 

como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de suas forças...”. Isto é, 

todo poder simbólico encontra-se diretamente ligado à manutenção de uma ordem ou cultura 

dominante, que se constrói a partir de símbolos e formas ao longo da história. A violência 

simbólica, portanto, é desenvolvida pelas instituições e pelos agentes que 

 
29 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019. 
30 Ver ATLAS DA VIOLÊNCIA 2019, onde mostra que a taxa de homicídio de negros (homens e mulheres) 

cresceu 33,1% em relação de taxa de 3,3% do homicídios de “não negros”. 
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se apoiam sobre o exercício da autoridade. Dela se destacam as ações instrumentalizadoras e 

pedagógicas (BOURDIEU; PASSERON, 1970) que tendem a normatizar suas ideologias. 

Sobre isso, pode-se identificar a língua, a arte, a ciência, assim como outras formas de 

conhecimento e visões sobre o mundo, como parte do universo simbólico que estamos 

analisando. Todas se configurando, principalmente, enquanto processos sociais e históricos. 

Assim, o uso da noção de violência simbólica nos ajuda a desvendar o mecanismo que permite 

aos indivíduos ver como “natural” as representações ou ideias sociais dominantes 

(VASCONCELLOS, 2002, p.77). 

Logo, a partir dos preconceitos anexados no olhar e na construção dos exemplos de 

Mulata Boazuda e da escrava Vênus Negra é possível elencar todo um conjunto e universo 

simbólicos que remetem à violência física e às taxas de homicídios na vida real. Podemos então 

observar como a hipersexualização da mulher negra - que o movimento negro feminista tanto 

combate - molda e incita distintos atos violentos. Como aponta o Atlas da Violência (2019, 

p.39), mesmo com todos os dados de homicídio de mulheres brancas e negras aumentando, não 

se pode ainda estipular se o aumento dos registros de feminicídio pelas polícias reflete 

efetivamente o aumento no número de casos - já que a Lei do Feminicídio é relativamente nova 

Lei no 13.104, de 09/03/2015 e os ocorridos têm os mais variados motivos de causa. Contudo, 

quando esse mesmo estudo corrobora números de outras pesquisas a nível mundial (apud 

Cerqueira 2014) que mostram a maioria das mortes violentas das mulheres ocorrendo dentro de 

casa, cometidas por conhecidos e íntimos das vítimas, nos questionamos, sobretudo, sobre a 

origem deste ódio. A interação do indivíduo com os símbolos de preconceitos disseminados na 

sociedade eurocêntrica é um dos fatores que incita a violência histórica contra a mulher negra. 

 
3.2.3. A construção do estereótipo e do preconceito na dimensão do cotidiano 

Os símbolos que perpassam o campo social, cultural, econômico, político, entre outros, 

isto é, todas as áreas da sociedade que se constituem com padrões sexista e machista, são terreno 

fértil para a perpetuação de uma estrutura racista. Enxergar pela dimensão do cotidiano, por sua 

vez, ressalta a importância desse olhar sobre os perigos contidos nas sub- representações, seja 

nos meios de comunicação e/ou artísticos, seja pelos estereótipos empregados no dia a dia. Para 

Davis (2017, p.42), só o fato das maiores taxas de estupros estarem vinculadas às ocorrências 

com as mulheres negras, já evidencia uma característica bastante expressiva da estrutura social 

da qual estamos falando. Mais uma vez o que se tem é 
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uma sociedade que está mergulhada em estereótipo e preconceito que geram a violência, e que 

se sustenta através de um sistema racista, violento física e emocionalmente para com os corpos 

das mulheres negras. 

Com o fenômeno que se constitui a partir de retroalimentações, a violência contra as 

mulheres negras se “normaliza” e se “justifica” no arcabouço de uma representação aprisionada 

à imagem da escrava, da submissa, da subalterna, da desvalorizada, da analfabeta, da suja e 

descivilizada. É essa cotidianidade do sistema social que alimenta, com fartura, o preconceito, 

garantindo um processo de alienação contido nos discursos mais cotidianos possíveis. Heller 

(1970, p.17), nos mostra que a origem do preconceito se dá no seio das ações e atividades 

cotidianas. Cada época, no entanto, tem a sua própria cotidianidade e assimilação dos indivíduos 

- no caso das representações aqui analisadas, estas, infelizmente, ainda se encontram nos dias 

de hoje. 

O preconceito, enquanto comportamento torna-se uma característica generalizadora e 

ultrauniversal do pensamento humano gerado, sobretudo, na relação humana. Assim, segundo 

a autora, a sua existência está diretamente relacionada ao desenvolvimento humano em 

sociedade e à cotidianidade eles criam nas interações que criam, por sua vez, as “verdades” e 

os olhares sobre si mesmo e o outro. Junto ao preconceito, vem à alienação. E a vida cotidiana 

do homem, caracteriza-se, essencialmente, pelo particular e pelas ideias genéricas, pela 

‘consciência de nós’ que, além de configurarem-se em grandes arquétipos e representações, 

também formam a nossa própria consciência. A autora, “a vida cotidiana é a vida de todo 

homem” e ele por si só, não consegue “desligar-se inteiramente da cotidianidade” (1970, p.19). 

É uma dinâmica envolve níveis de seu crescimento (ou amadurecimento) em relação à 

manipulação da cultura e conhecimento cuja finalidade é o ganho de habilidades para o convívio 

em sociedade. Heller assimila o campo das “relações sociais” à ideia de manipulação do que 

diz respeito a normas, costumes e à ética no convívio interpessoal e todas as formas de 

aprendizagem do campo das mediações, que representam formas de intercâmbio e de 

comunicação social. Ou seja, a vida cotidiana se encontra no centro do acontecimento histórico. 

A característica heterogênea da temporalidade – se é que podemos chamar assim – do 

cotidiano diz respeito ao campo plural de atividades que nos move, tais como a vida privada, o 

trabalho, os lazeres e outras atividades sistematizadas. Já a qualidade hierárquica diz respeito a 

como essas atividades estão situadas na estrutura socioeconômica vigente em cada período 

histórico. É importante ressaltar, portanto, que a dimensão do pensamento 
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cotidiano ou da vida cotidiana apresentadas por Heller (1970) são formas de comportamento 

individual humano e não um conjunto de teorias - com o objetivo de revelar ou até mesmo 

identificar as suas bases de orientações e ações no seio da comunicação social. A primeira 

dimensão, conclui a autora, jamais poderá ser teoria (1970, p.45); ao contrário da segunda, que 

pode sim ser ponto de partida para estudos  teóricos  concernentes  ao “senso  comum”  ou aos 

juízos provisórios - tal como o preconceito. 

 
3.3. O resgate do corpo negro e a escrita de sua experiência 

Como coloca Conceição Evaristo (YOUTUBE, 2019) a sua escrita literária é 

profundamente marcada pela sua condição de mulher negra na sociedade brasileira. Seu livro, 

“Becos da memória” (2018), marca o primeiro movimento de “experimento” de uma escrita 

ficcional na qual se confunde a escrita e a vida, ou seja, “escrita e vivência”. Criando, portanto, 

nas palavras dela, uma forma de escrevivência. Entende-se, a partir deste conceito, a experiência 

do cotidiano como um instrumento bastante presente para reconstrução desse corpo e, como 

metodologia, tal conceito traz, também, a ideia do corpo-documento – proposta da historiadora 

do movimento feminista negro, Maria Beatriz Nascimento (NASCIMENTO, apud Ratts, 2006, 

p.68-6931), ao longo de sua carreira e ativismo. A somatória dos dois conceitos, desenvolvidos 

em trajetórias distintas, são referências para nossa investigação pois as duas dialogam com o 

processo de experimentação e vivência como um contraponto, como luta potente contra as 

estruturas alienantes e hierárquicas do racismo. Ambas também falam sobre ‘enxergar-se 

enquanto negra’ pelas experiências, pelo cotidiano e menos pelo o olhar do outro. O objetivo, 

portanto, desse subcapítulo não é o literário - por trazermos como referência as palavras de 

Conceição - mas sim de entendimento de como essas novas narrativas reivindicam para si 

mesmas um novo conjunto de arquétipos, vivências e símbolos a partir de outras bases de 

referências. 

Para  Maria  Beatriz  Nascimento,  segundo  RATTS  (2006),   o   corpo   é  memória, 

pontuado de significados, ocupa espaços e deles se apropria; é documento que comprova a 

travessia de sua terra de origem à situação que se pôs (e resiste). É por ele que se deve falar, 

narrar e escrever a história do negro. Uma h istória que, segundo a autora (apud 

 

31 Maria Beatriz Nascimento ou, como ficou conhecida, Beatriz Nascimento (1942-1995) foi professora, 

historiadora, poeta, ativista do movimento negro. Nascida em Sergipe, mudou-se para o Estado do Rio de Janeiro, 

onde iniciou-se no ensino superior. Mulher preta bastante influente nos estudos raciais do Brasil e defensora dos 

direitos das mulheres negras, foi assassinada cruelmente pelo marido de uma de suas amigas ao ajudá-la a sair de 

uma relação bastante abusiva e violenta. 
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Ratts, 2006, p.97), ainda está para ser construída, assim como a história do Brasil ainda está 

para ser feita. Suas reflexões estão abertas às denúncias relacionadas à usurpação de 

pensamentos e construção de modelos que fogem da realidade cotidiana do negro, transmitida 

e mantida visual, oral e literariamente, por não negros. Em sua obra, a autora se questiona, 

principalmente, sobre a singularidade do corpo negro no espaço social e histórico onde foi 

escravizado: “quando de volta ao cotidiano, verifico que as pessoas veem minha cor como meu 

principal dado de identificação, e nesta medida tratam-me como um ser inferior. Me pergunto 

que ideologia absurda é essa, dessas pessoas que querem tirar minha própria identidade?” 

(NASCIMENTO, apud Ratts, 2006, p.96). Conceição Evaristo toca no mesmo assunto quando 

descreve e utiliza o termo escrevivência. Em entrevistas, no entanto, ela frisa que a utilização 

do termo, na sua primeira vez, não teve o intuito de gerar ou criar tal conceito. Porém, apesar 

de, para alguns, os seus textos e sua escrita não serem considerados acadêmicos, são utilizados 

por muitos como referencial metodológico de encontro com as suas próprias subjetividades. 

Para além da academia, suas reflexões e posições também ecoam pela escrita em vídeo-

performance, isto é, em produtos audiovisuais. 

As relações entre esses dois referenciais teóricos estão presentes nos quatro curtas do 

Coletivo Mulheres de Pedra que serão analisados no próximo capítulo. O objetivo de 

anteciparmos, aqui, este entrelace é entender como a experiência, o cotidiano e o audiovisual 

podem contribuir para o resgate do corpo negro – neste caso, em especial, o feminino...O corpo, 

enquanto lugar de memória, de resgate de narrativa e de criação de performance, muito destaca 

a necessidade de um olhar mais atento às experiências e processos de subjetividades envolvidas 

para a construção da própria história. Nesse caso, essas experiências e processos contribuem 

para a construção de um olhar social a partir das experiências individuais. Em outros termos, 

para uma história plural sobre negros, contrária aos estereótipos e histórias movidas unicamente 

pelos grilhões da escravidão: 

 
Retomando o problema da História do negro no Brasil: Que somos nós, pretos, 

humanamente? Podemos aceitar que nos estudem como seres primitivos? 

Como expressão artística da sociedade brasileira? Como classe social, 
confundida com todos os outros componentes da classe economicamente 

rebaixada, como querem muitos? Pergunto em termos de estudo. Podemos, ao 

ser estudados, ser confundidos com os nordestinos pobres? Com os brancos 
pobres? Com os índios? 
(...) 

Não será possível que tenhamos características próprias, não só em termos 

‘culturais’, sociais, mas em termos humanos? Individuais? Creio que sim. Eu 
sou preta, penso e sinto assim” (NASCIMENTO apud Ratts 2006, p.94). 
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Contudo, ao contrário das narrativas usuais - que muito se baseiam numa representação 

somente pela experiência usurpada da escravidão- as contranarrativas se estruturam através da 

superação. Nas afetividades, na força e na sua humanidade - que estão longe de afirmar que 

dentro desses sistemas há partes “consideravelmente boas” - entendemos a quebra do 

referencial branco e europeu, que tanto olha e racionaliza essa cotidianidade, para nos voltarmos 

aos processos mais internos. 

Essas novas narrativas ou contranarrativas aparecem para lutar por uma 
representação desligada do estereótipo negativo, disseminado quanto ao que é 

habitar em uma favela, em uma comunidade periférica. Ao reescrever essas 

histórias, a partir de um olhar de dentro, reivindica-se o controle de sua própria 
representação e o poder de mostrar outro lado do que é ser um morador dessas 

comunidades, valorizando o espaço e a sua cultura com a proposta de 

desassociar a periferia da imagem estigmatizada disseminada em novelas e 

filmes comerciais de que viver na periferia não é um “problema” (VIEIRA, 
2018, p.42-43). 

 

Onde lê-se “periferia” na citação acima, podemos pensar em qualquer referencial de 

localização, espaço ou tempo dentro e fora do audiovisual, mas cujo contexto seja a construção 

de uma escrevivência - de uma narrativa de si ou contranarrativa- que se conclua em um 

protagonismo de sua própria história. São, ao todo, formas de representações que se utilizam 

da própria experiência no cotidiano para se fazerem presentes - como aponta a autora ao analisar 

o curta Elekô (2015): 

 
É nesse movimento de assumir o poder do olhar, que as cineastas de Elekô 

questionam um sistema colonizador que historicamente definiu a sua 

identidade de maneira essencialista, reduzida aos principais estereótipos que 
menciona Lélia Gonzalez (2014). Mãe preta, mulata e doméstica. Elas 

deslocam a sua imagem dessas figuras, abrindo caminhos para que o público 

possa pensar a mulher negra de um outro lugar, mais humanizado, com história 

e pertencimento a uma comunidade que resiste, com afeto. Dessa forma, filmar 
essa história, para elas é “contar através do sentir”, através de uma arte que 

não é a escrita, que já possui diversos registros na academia com as pesquisas, 

mas com o cinema que possui o poder de alcançar vários olhares, independente 
da palavra escrita, como comenta Simone Ricco (2018) (...) (VIEIRA, 2018, 

p.85). 

 

Conceição Evaristo também pontua, em uma de suas entrevistas (Instituto de Arte 

Tear, 2017) que a escrevivência que estamos analisando e sobre a qual estamos refletindo se dá 

para além da dimensão escrita, já que também pode vir por outras formas, que se dão “pelo 

corpo, pelo gesto, pela voz, pela expressão” - sendo essas outras possibilidades da oralidade. 

Beatriz Nascimento, por sua vez, também vai ao encontro das possibilidades da oralidade 
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quando cria a ideia de corpo-documento. Da mesma forma que Evaristo, ressalta a dimensão do 

cotidiano na construção das experiências do corpo negro. Beatriz Nascimento também entende 

essas experiências como construções de sua própria história., de forma que esse conhecimento 

seja construído para além dos estudos antropológicos, etnográficos e/ ou sociológicos. A 

finalidade do conceito se faz, portanto, na reconstituição da identidade e do corpo negro do 

indivíduo pensado pelas suas “rotas” e trajetórias as quais se sente vinculado. 

Dito isso, as duas autoras contribuem para a análise das narrativas e performances dos 

corpos negros e femininos nos quatro curtas do Coletivo Mulheres de Pedra selecionados, no 

sentido de entender como as experiências e as ações no cotidiano do grupo são refletidas ou 

compõe todas das quatro obras. As performances, portanto, seguidas do experimental, 

constituem o gênero da obra audiovisual, a qual traz consigo uma reflexão sobre símbolos, 

sensibilidade e subjetividade que refletem o saber, o propósito do grupo. Assim, serão 

destacados, no próximo subtópico, símbolos e arquétipos que se encontram na essência 

feminina e negra do coletivo, de modo a apontar quais terão uma análise mais aprofundada no 

capítulo seguinte. 
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4. QUATRO FASES EM QUATRO CURTAS DO MULHERES DE PEDRA 

O último capítulo desta dissertação foca as relações das integrantes do Mulheres de 

Pedra no surgimento e construção da representação feminina e negra deste Coletivo, através de 

seus curtas-metragens, obras que, para nós, são entendidas como resultados dessas interações. 

Em outras palavras, cada composição narrativa ilustra o desenvolvimento de fases da trajetória 

do Coletivo. Assim os quatro curtas-metragens que aqui focamos - Elekô (2015), Quijaua 

(2016), Fé... Menina (2017) e Mar de Elas (2018) -, espelham também um movimento mais 

amplo/macro de reivindicações e/ou ativismos principalmente de mulheres negras que buscam 

se colocar no social através de um protagonismo de suas próprias histórias. Com este horizonte 

criam uma rede feminina, audiovisual, coletiva e horizontal que só cresce e performa conforme 

as suas diferentes vivências de identidade negra. Vale destacar que os quatro curtas-metragens 

foram produzidos em regime de urgência em sintonia às demandas internas e cotidianas do 

Coletivo, representando fases de sua própria identidade e explicitando sobre como este se 

debruça e dialoga com os que estão a sua volta. Todos os curtas, portanto, são voltados à própria 

experiência e vivência que formam a trajetória do Mulheres de Pedra. 

Neste capítulo da dissertação, portanto, vamos analisar os quatro curtas mencionados e 

suas redes de colaboração, processo que parte da problematização dos conceitos assumidos 

pelas realizadoras como princípios que gestam seus trabalhos. Isto é, nossa análise da produção 

e realização das obras considera, primeiro, a proposta de exercício de escuta horizontal do 

Coletivo – que é como o Mulheres de Pedra define seu processo criativo – e, depois, vai se 

construir em cotejo com alguns trabalhos acadêmicos realizados por integrantes do Grupo e 

uma dissertação sobre “Elekô”, além, é claro, da base teórica já apresentada nos capítulos 

anteriores. Essa metodologia foi definida porque consideramos que seria artificial negar o 

processo participativo desta investigação já que, desde o início, as condições de militância 

pautaram nossas reflexões. Isso é, como mulher negra, com trajetória no audiovisual, houve 

uma “natural” identificação, por parte desta pesquisadora com diversos processos e 

procedimentos dos caminhos das realizações do Mulheres de Pedra. 

Apesar de reconhecermos o risco de uma “adesão” ou mesmo de dificuldade de crítica 

a este material de tal “escolha”, avaliamos que não deveríamos negar os procedimentos de 

vivências durante a construção dessa pesquisa. O que nos levou a organizar este capítulo em 

quatro tópicos. O primeiro apresenta, rapidamente, o histórico que levou o Coletivo Mulheres 

de Pedra de Guaratiba se rever a partir da produção do curta-metragem Elekô (2015) e sua 
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entrada no Festival 72HORAS RIO; em seguida, discutimos a construção do corpo negro nos 

vídeos, refletindo sobre o conceito de alteridade e problematizando as performances presentes 

nos curtas de uma maneira geral; já o terceiro tópico destaca a construção das narrativas a partir 

das experiências cotidianas centradas, em especial, nas temáticas do feminino e na religiosidade 

afrodescendente como protagonistas e, finalmente, o último subcapítulo retoma a ideia do 

coletivo enquanto uma rede audiovisual e discute a sua ação sobre a sociedade enquanto parte 

de um movimento social. Vale mencionar que esta estratégia de apresentação, que valoriza um 

aspecto central na análise não implica exclusividade de tal aspecto no curta analisado. Isto é, 

nas quatro obras, em graus diferentes, elas aparecem. 

As temáticas dizem respeito, principalmente, à cotidianidade de cada integrante na 

sociedade, de suas experiências e vivências específicas de — em sua maioria — mulheres 

periféricas e feministas numa sociedade machista, sexista e racista. A questão sobre a entrada 

no circuito audiovisual majoritariamente branco e elitista, por sua vez, ressalta ainda mais as 

identificações com um protagonismo feminino e negro que o Coletivo pretende construir. Estas 

abordagens e discussões se realizam sob um diagnóstico comum às obras: as suas narrativas 

emitem uma necessidade de transformação da realidade social ao não só evidenciar uma falta 

de representatividade em produções audiovisuais - sejam próximas ou muito diferentes, em 

termos conceituais e de realização ao que fazem -, como também a de buscar problematizar 

artística e culturalmente temas que são caros aos movimentos negros femininos 

contemporâneos, isto é, o corpo negro, o feminismo, a relação com o sagrado e, ainda, o culto 

a antepassados (entendido como um dos aspectos da ancestralidade) de origem religiosa afro- 

brasileira diaspórica. 

 

4.1. A entrada no audiovisual e a construção de uma nova identidade coletivo 

De acordo com as integrantes atuais32 do “Mulheres de Pedra”, o grupo iniciou na Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Pedra de Guaratiba (figura 06), em meados da 

década de 1960, com o intuito de reunir um grupo de mulheres artesãs locais que, 

principalmente pelo contexto do regime de ditadura, tinham dificuldades de sobreviver 

economicamente à custa de suas atividades de produção. Todas eram artistas plásticas e se 

reuniram pela primeira vez na casa da Dona Leila de Sousa, onde, a pedido de Dora Romana, 

iniciaram o grupo que, naquela época, seria apenas uma instituição de moradores. Ali, 

 

32 Esses dados foram coletados nas páginas oficiais do Coletivo no YouTube, Facebook e Instagram. Ver 

bibliografia. 
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promoveriam encontros de poesia, rodas de jongo, exibição de filmes, oficinas e aulas de 

artesanatos, por exemplo. Mas, para elas o grupo era um complemento não só de formação 

profissional, mas por promover discussões em torno da representação da mulher na sociedade 

brasileira alargava seu papel no sentido da formação cidadã. 

 
 

Figura 06 – Localização da sede do Coletivo Mulheres de Pedra em Pedra de Guaratiba 

 

Durante as atividades “artesanais” (feitas à mão), elas entrelaçavam as mais variadas 

narrativas de vida e vivências entre si, configurando o que veio a ser chamado pelo coletivo de 

uma memória de “colcha de retalhos”. Isto é, um fazer coletivo que, desde a origem do grupo, 

teve sentimentos, ações de solidariedade, de troca e de sobrevivência como objetivo e 

consequência das reuniões. Até 2000 e 2001, as artesãs continuaram a área econômica solidária 

no grupo – presente através de atividades como os saraus de poesia, os projetos educativos, os 

variados cursos e outras narrativas artísticas (CARDOZO, 2016; GODOI, 2018; VIEIRA, 2018; 

RAMOS, 2016). A partir deste período, o então Coletivo passou a assumir como fundamento 

de organização o “protagonismo feminino” traduzido por “horizontalidade, independência, 

autogestão e colaboração” – o que seguem até hoje (MULHERES DE PEDRA, 2019). 

Já em 2012, com a abertura a novas integrantes, entraram no coletivo as estudantes 

Daiane dos Santos Ramos, Ana Magalhães, Monique Rocco, Roberta Costa e Daniela Gomes 

(GODOI, 2018, p.19 apud RAMOS, 2016, p.39), contribuindo para novas construções 

identitárias e novas atividades no interior do coletivo – reencaminhando, mais ainda, os 

processos de definição enquanto coletivo, ao trazerem experiências de áreas diferentes de 
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atuação e, também, inquietações enquanto não moradoras da região de Guaratiba. Foi a partir 

desse encontro que as discussões sobre um protagonismo feminino negro surgiram com mais 

intensidade e passaram a fazer parte das atividades do Coletivo (Figura 07). 

 
 

Figura 07 – Da esquerda para direita: Daiane, Livia, Roberta, Ana, Daniela e Monique 

 

Esse fluxo de reorganizações e reflexões faz parte da maioria dos  movimentos sociais 

atuais que se propõem a discutir cultural e socialmente o próprio lugar em relação às propostas 

que os motivaram e, também, qual eixo interpretativo cultural pode ser acionado devido às 

complexidades territoriais, étnicas, de comunidade e, principalmente, de gênero, que envolvem 

os integrantes e propósitos de cada coletivo (GOHN, 1997; TOURAINE, 1988, 

MELUCCI,1999). Como levantado no primeiro capítulo desta dissertação, a identidade coletiva 

é definida por uma interação que se dá no meio das práticas e grupos que orientam suas ações 

e ligam seus indivíduos (MELUCCI, 1996, p. 70, apud GOHN, 1997, p. 158). Isto é, a 

identidade do Coletivo Mulheres de Pedra vai se construir no seu constante fluxo de interação 

e realizações de atividades. Assim, para entendermos o que é o Coletivo, é importante 

avaliarmos não só como seus integrantes se enxergam, mas também como realizam e sobre 

quais questões propõem suas atividades: 

Mas ainda nessa época não ficava claro pra nós, havia diferença entre o que 

era a gente (Lívia, Ana, Roberta, eu, Dani e Monique) e Mulheres de Pedra 
(Lívia e Leila). A gente tinha acabado de se encontrar, Mulheres de Pedra já 

existia (...). Fez sentido pra gente, nos reconhecemos nesse universo 

simbólico, naquele trabalho autoral que já existia, pois dialogava com a 
história de cada uma das meninas. Perceber assim as diferentes localizações 

dos cruzamentos entre o presente, passado, futuro, a imaginação costurando 

isso tudo, e nosso subjetivo profundo permite uma edição mais clara da 

narrativa, pessoal e coletiva. (RAMOS, 2016, p.42) 
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Figura 08 – Imagem do Instagram Oficinal da Coletiva Mulheres de Pedra de Manguaratiba 

 

O coletivo Mulheres de Pedra atualmente se apresenta nas redes sociais (figura 08) como 

uma coletiva audiovisual que valoriza o protagonismo da mulher negra “na construção de um 

outro mundo possível” (MULHERES DE PEDRA, 2019). Com essa definição, ele integra uma 

rede de mulheres negras e cineastas em crescimento, cujo objetivo é produzir conteúdo 

audiovisual em regime de urgência através do debate de temáticas de representação negra. O 

Coletivo inclui-se no arco de grupos próximos ou similares tais como o Periferia Segue 

Sangrando, Baque Mulher Rio de Janeiro, O amor cura - Núcleo Mulheres Negras, As lunares, 

Fala Guerreira, Dembaià, Agô Yá Produções, Grupo EmÚ e Agência Naya, que procuram, em 

sua maioria, se expressar através da arte e da linguagem cinematográfica. 

Elekô, o primeiro curta da sequência de produções do Coletivo, alinha os objetivos 

iniciais do grupo às novas formas de comunicação expressão do audiovisual e do cinema negro 

(CARVALHO, 2018). A narrativa versa sobre uma reconfiguração de tempos dolorosos e 

sombrios que traz novos olhares sobre a diáspora e a escravização do corpo negro feminino 

tendo como cenário a história do Rio de Janeiro. O seu roteiro foi escrito e filmado durante o 

Festival 72HORAS do ano de 2015, cuja proposta era exatamente esta. O festival pedia a todos 

os participantes a criação de curtas-metragens de até 06 minutos que pudessem ser feitos durante 

os dias do evento e entregue no seu final já com pós-produção, ou seja, 
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finalizados. Durante o Festival aconteceram oficinas de capacitação, aperfeiçoamento de 

técnicas audiovisuais e distribuição de “elementos criativos” – uma locação, um objeto e uma 

frase – quais também fazem parte deste processo laboral. Os “elementos criativos” apareceram 

no filme incorporados à linguagem e à construção de identidade e representação da mulher 

negra que o Coletivo criou, se relacionando a ideia e conceito das “temáticas geradoras” que 

Paulo Freire (FREIRE, 1987) muito defendia. 

A locação é um instrumento fundamental à concepção do curta. A primeira (Figuras 

09, 10 e 11), em locações externas na Zona Portuária do Rio de Janeiro, acompanha as 

encenações das performances e o caminhar das protagonistas em cada cena. Estas externas no 

Porto explicitam, ainda, a passagem de tempo que não é só visual - como a passagem da noite 

para o dia que inicia o curta - como também ilustram esses mecanismos de reconfiguração da 

dor e liberação do sentir e das palavras que são desejadas para as mulheres em diásporas aqui 

representadas. Esta intencionalidade é melhor traduzida quando a câmera se aproxima bastante, 

fechando o enquadramento e dando destaque a apenas uma das mulheres. Vemos isso na 

performance “Epifania” (imagem 12), que estabelece a apreensão ou o aprendizado das “novas 

palavras” como capaz de provocar revelações e, consequentemente, transformações e, ainda em 

uma imagem mais radicalizada na perspectiva de se assumir o corpo negro. Elekô desenvolve 

a performance “Lei do Ventre Livre”, momento em que o destaque aos seios contrapõe todo 

um imaginário em torno da ideia da “mãe de leite”, tão configurada pela literatura e outras artes, 

como uma das “obrigações” do corpo negro para com as mães brancas da Casa Grande e 

Senzala. 

 
 

Figura 09 – Frame de Elekô (2015), plano geral, noite, locação Cais do Valongo, Performance “NAU”. 
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Figura 10 – Frame de Elekô (2105), plano geral, locação Cais do Valongo, performance “NAU”. 

 

 

 

Figura 11 – Frame de Elekô (2015), plano geral, locação Pequena África/Valongo, performance “Colheita 

de Sopros”. 

 

 
 

Figura 12 – Frame de Elekô (2015), plano médio, locação Pequena África/Valongo, performance 

“Epifania”. 
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Figura 13 – Frase de Eleô (2015), plano médio, locação Pequena África, performance “Lei do Ventre 

Livre”. 

 

 

Todo este processo criativo não foi aleatório e aqui vale fazer uma espécie de desvio 

teórico para melhor discutirmos os curtas por acreditarmos que, apesar de não estar explícito 

no regulamento do Festival, é possível perceber uma matriz inspiradora do processo que, para 

nós, deve ser creditada ao Método Paulo Freire. Isto porque, para ele, a finalidade da educação 

só se realiza quando há a construção de um conhecimento ativo e transformador, ou seja, que 

visa às mudanças da realidade. Para que tal aconteça o Método define-se pela realização de um 

estudo sobre a realidade de seus alunos – Paulo Freire era um educador –, organizando os 

“temas geradores” que cercam seu cotidiano e despertando com isso o seu processo de 

aprendizagem (COUTO, 1999, p. 6). De modo sintético, portanto, pode-se dizer que ao 

contrário das estratégias tradicionais de ensino, Paulo Freire construiu sua proposta de educação 

compreendendo o ato de educar como aquele que promove o entendimento crítico da realidade 

social, econômica, cultural e política na qual o aluno se encontrava inserido o que se desdobra 

na necessidade se se reconhecer como cidadão, como alguém que participa de um contexto 

amplo para se autoavaliar e tomar decisões, inclusive em relação às escolhas futuras, sejam 

profissionais ou não. Em outras palavras, é um método que procura entender as individualidades 

e, por isso, ligar esta proposta de educação e construção do conhecimento aos elementos 

criativos do Festival 72HORAS RIO é entender que apesar de não haver esta procura inicial 

sobre o universo dos realizadores-alunos, este método realizou, neste caso, o encontro entre 

vários mundos. 

E foi, aproximadamente, o que ocorreu no Festival. Ali, os elementos criativos foram 

fixados e distribuídos igualmente para cada um dos participantes seja coletivo, individual, de 
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produtoras ou de parceiros. Depois, foram exibidos antes do início das 72 horas de produção 

dadas para os curtas, com o requisito de que todos adicionassem os elementos nas suas formas 

preferenciais. Assim, como cada temática/palavra geradora no método Paulo Freire (1987) pode 

sofrer ressignificações de acordo com a realidade do educando que o traz, cada 

coletivo/indivíduo/produtor de cada curta também poderia ressignificar tais elementos 

criativos/disparadores. Nesse caso, o universo “dos alunos” ficou em segundo plano, já que 

somente depois do filme já pronto é que se pôde perceber como tais elementos foram 

representados. O processo, no entanto, não se encontra muito longe de um ato ou ação política 

libertadora como reivindica o Método Paulo Freire. Embora não tenhamos – como já  colocado 

- nenhuma informação disponível pelos realizadores do Festival de filmes 72HORAS RIO sobre 

essa referência metodológica e bibliográfica, acreditamos que o processo de formação e 

construção audiovisual do Festival também possibilita uma apreensão da realidade e do 

cotidiano por meio de palavras e temáticas. E, considerando o caso específico do Coletivo 

Mulheres de Pedra que o Festival 72HORAS inaugurou, não se pode ignorar que a realização 

do curta despertou reflexões no interior do Coletivo que incluíram ou desdobraram um processo 

de construção de identidade e organização interna do Coletivo Mulheres de Pedra a partir do 

audiovisual. 

Outro tópico de ação que o Coletivo passa a desempenhar durante a produção de Elekô 

é a problematização cada vez maior de sua identidade étnica. Na pesquisa inicial feita no 

primeiro capítulo, a partir das palavras-chaves “coletivos de cultura negra”, o Coletivo 

Mulheres de Pedra aparece como um dos grupos inseridos nesta temática. Contudo, ele se 

diferencia por não ter se originado dentro deste recorte – como foi trazido no início deste 

capítulo – e, por isso, tem em sua composição mulheres não negras. As integrantes do Coletivo, 

no entanto, apresentam-se todas como feministas na procura e preocupação com o 

desenvolvimento de novas representações e protagonismos das mulheres na nossa sociedade 

como um todo. Isto porque há no coletivo outra variedade importante já que este é formado por 

estudantes, artistas, empreendedoras, mães, solteiras, casadas, e no momento atual também por 

produtoras e cineastas. A construção de Elekô, assim, não só marca a primeira produção 

audiovisual do Coletivo, mas também projeta nestas novas formas de pensar as organizações 

sociais e/ou os movimentos sociais, a construção da mulher negra em sociedade. 
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Figura 14 – Frame de Elekô, plano médio, performance “NAU” com as integrantes do coletivo: Simone 

Ricco, Daí Ramos, Livia Vidal, Dani Gomes e Angela Peres 

 

Compreendendo, portanto, estarem vivenciando um processo que trazia novas 

questões e inseria problematizações em torno da própria identidade do Coletivo, Elekô se fabula 

em personagens assumidos pelas suas integrantes (Figura 14), mas, de certo modo, já 

privilegiando sua identificação com o feminismo negro. Por isso, as protagonistas são negras, 

estão de seio de fora, choram, sorriam, cantam, falam, escrevem e trocam afetos entre si, em 

um processo que transborda tal incursão em pretensões de representar o “lugar de fala” 

(DJAMILA, 2018) de cada integrante do coletivo diante de temáticas da cultura negra e, 

também expressar suas relações e comunicações. Em outras palavras, ao fazer o filme, o 

Coletivo ilustra as demandas da afirmação e construção da identidade negra e feminina que 

neste momento também atravessava o seu interior pois, como já colocado, com a entrada das 

novas integrante a vivência no Festival 72HORAS de curtas-metragens na cidade do Rio de 

Janeiro em 2015 dá mais consistência às novas discussões iniciadas principalmente no que diz 

respeito à identidade coletiva do grupo. 

No entanto, se provocar reflexões é sempre algo almejado, há o outro lado que 

reverbera, também, questionamentos. Por exemplo, no trabalho de conclusão do curso de uma 

das novas integrantes, Isabela Godoi (2018), essa questão da heterogeneidade racial é colocada 

como um dos incômodos e estranhamentos nesse processo de realização do curta Elekô, 

particularmente porque o objetivo maior era visualizar a representação da mulher negra. Em 

uma das rodas de conversa sobre a finalização do curta, a integrante se manifesta acerca disso 

e questiona a história da construção da personagem negra através de indivíduos não negros. Seu 

incômodo, que é bastante presente nos movimentos negros e feministas negros, faz parte de 

uma histórica discussão e parte de ação política que grupos negros debatem e vêm enfrentando 

em diversos meios de comunicação, para além do cinema e do 
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audiovisual. São críticas direcionadas a uma falsa e inverossímil representação do negro, de sua 

experiência cotidiana, que além de ressaltar preconceitos e estereótipos determina o caminho 

social deste corpo. O incômodo de Isabel se refere às mulheres do coletivo não brancas (com 

exceção de Thaís Alvarenga) e que, por acaso, iriam fazer a direção de fotografia do curta, ou 

seja, a construção do olhar. 

Esse incômodo que senti liberdade de deixar explícito  naquele  momento  era 

o mesmo que sentia no meu atual emprego e em todos os filmes que assistia 

em que se contava a história do negro, a nossa vivência e experiência com o 

racismo. Nossas vidas pretas tinham um olhar e uma estética branca, 
embranquecida. Era o olhar do outro sobre nós. O Outro que se vê apenas 

como único sujeito que tudo que não seja relativo a Ele, é alteridade. E através 

de suas verdades pré-concebida sobre o que nós, Negrxs, somos. Contudo, 

essa ideia difere em muito do que realmente somos. (GODOI, 2018, p.03) 

 

Ela questiona diretamente a representação da mulher negra feita por outros olhares e 

indiretamente a acessibilidade dos equipamentos de filmagem que constroem estas narrativas 

audiovisuais. Isto é, como participante do grupo, Godoi discute o processo de existência do 

Coletivo, tentando entender em qual fase de desenvolvimento da construção da subjetividade 

negra ele se encontra. De acordo com a autora do trabalho, não há como ignorar o conjunto de 

sub-representações pelas quais a mulher negra é vista e representada principalmente por pessoas 

de fora de sua realidade e experiência – pessoas principalmente brancas ou com referenciais 

eurocêntricos. Em diversas atividades e escalas sociais é possível, ainda hoje, ver uma 

estratificação da sociedade sob uma ideologia racista, seja em uma perspectiva micro, cotidiana, 

ou numa perspectiva macro, associada às estruturas sociais33. 

Godoi (2018) fala sobre “os filmes que assistia em que se contava a história do negro, 

a nossa vivência e experiência com o racismo”, que, em sua maioria, quando não filmados por 

negros ou feitos para pessoas negras, são cheios de “verdades pré-concebida sobre o que nós, 

negrxs, somos” (GODOY, 2018, p.3). Sua questão, apesar de interna ao Coletivo, reflete a fala 

da maioria dos coletivos negros analisados nos capítulos anteriores vistos pelas publicações de 

suas páginas oficiais. Todos discutem a formação de suas imagens pelos olhares externos à sua 

própria vivência, trazendo, sobretudo, um aspecto ideológico de dominação sobre tais imagens 

e espaços. 

 

 

 

33 Ver Três concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural (SILVIO, 2018, p.27). 
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Assim, como Godoi destaca seu incômodo, dentro do Coletivo iniciam-se questões 

sobre a tal diversidade interna. Lívia Vidal, a integrante mais velha do Mulheres de Pedra, por 

sua vez, defende a permanência de integrantes claras na escuta horizontal a partir da troca de 

diálogos entre todas. Elas acreditam que essa identidade negra atrelada às questões do coletivo 

ainda estão em construção, podendo-se avaliar, no momento, a não exclusão de mulheres com 

tom de pele mais claro ou brancas, já que tanto para Vidal34 quanto para Godoi (2018), a 

permanência dessas meninas estão em constante diálogo com a temática, fazendo-as refletir 

sobre a sua identidade coletiva, assim como são “aliadas” em todo o processo. Atualmente, as 

não negras e brancas, permanecem incorporadas ao grupo, porém fazendo parte da reflexão 

coletiva do protagonismo negro que também repensa os seus próprios preconceitos. 

Nesse panorama as atividades propostas no calendário de Mulheres de Pedra 

incluem a criação artística, o investimento em formação (oficinas, cursos e 

palestras), a realização de eventos culturais (Sarau Pedra Pura Poesia, mensal, 
o Festival de Economia Solidária e o VIVAS, anuais), a militância política nas 

áreas de arte, cultura, economia solidária, identidade de  mulheres negras e 

educação popular. Essas ações são propostas e produzidas essencialmente por 
mulheres, o Coletivo atualmente é formado por um núcleo atuante de dezoito 

mulheres no qual treze são negras e afirmam estética e politicamente essa 

identidade. As Mulheres de pele clara que compõem o grupo dialogam 
permanentemente com a temática. (Artigo inédito “Epistemologia em três 

tempos/atos”, por Lívia de Souza Vidal, página 03. ) 

 

O caminho do audiovisual traçado pelas integrantes do Coletivo caminha junto com  o 

social, e esta reinvindicação por representações verossímeis às suas identidades também diz 

respeito à forma com a qual a sociedade lida com as questões raciais. A própria narrativa 

audiovisual do grupo que busca atualmente representar a imagem da mulher negra brasileira 

fora dos estereótipos e do machismo naturalizado em nossa sociedade também diz respeito à 

sub-representação ou desvalorização da figura da mulher no social. 

(...) fazer um filme de forma independente se tornou paulatinamente mais 

acessível. Desta forma, muitos jovens cineastas negros começam a fazer seus 

filmes abrangendo questões pertinentes às suas subjetividades, como: a 
vivência de uma pessoa negra nas grandes cidades; a resistência histórica 

negra; a criação cultural; as identidades de gênero e as sexualidades na 

perspectiva negra, dentre outras temáticas. (CORREA, 2019, p.135) 
 

 

 

 

 

34 Artigo ainda não publicado e parte do acervo pessoal do coletivo chamado “Epistemologia em três 

tempos/atos”, por Lívia de Souza Vidal. 
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Em Elekô (2015), o Coletivo Mulheres de Pedra passa a pensar e agir no audiovisual 

de forma coletiva, aberta, performática e emergencial às suas questões internas, ao mesmo 

tempo que se espelha e se contrapõe ao social, ao público. Sua trajetória de exibição, logo após 

a participação no Festival 72HORAS trouxe uma boa repercussão e acolhimento do público às 

narrativas que o Coletivo se propôs contar. O curta, desde 2015, vem circulando nas mais 

diferentes salas de cinema pelo Brasil e exterior. Foi exibido no evento VIVAS (Vivências 

Interações, visibilidade de afro-brasileiras) realizado pelo Coletivo Mulheres de Pedra na sua 

sede Ateliê em Guaratiba; no Festival Visões Periféricas do Rio de Janeiro (exibição e debate); 

no Cine Deglutinação do Sul da Bahia; no Cine Mujeres Latina da Argentina e do Uruguai; no 

Cine Mujeres no México, entre outros. 

No Festival 72HORAS RIO, onde foi elaborado, o curta Elekô recebeu os prêmios de 

melhor curta, melhor ficção, melhor design de som e menção honrosa. Hoje se encontra 

disponível na plataforma online do Youtube e da Afroflix, de visualização aberta e acessível. 

Segundo a sinopse35, o curta narra a expressividade do corpo negro e feminino a partir das 

condições de diáspora afro-brasileira, porém, sob dores ressignificadas na solidariedade, na 

força, no encontro e no apoio entre esses corpos. O cotidiano dessas experiências em sociedade 

é relembrado e, portanto, vivenciado de outra maneira, proposta que, por sua vez, conduz o 

próprio modo de fazer o filme desde a sua produção (coletiva, horizontal e  feminina) à história 

que se conta de um protagonismo feminino e negro. 

Logo, suas referências são, principalmente, as “vivências” individuais que se 

consolidaram numa coletiva interação quando todas reunidas, além de toda a luta e referência a 

um movimento negro em constante luta e reinvindicação de seu espaço na sociedade. Aliás, o 

termo “vivência” é bastante usado pelo Mulheres de Pedra para denominar seus encontros. 

Assim, dá nome a um de seus eventos semestrais chamados VIVAS (Vivências Interações, 

visibilidade de afro-brasileiras), que também passou a ganhar outros territórios fora da região 

de Pedra de Guaratiba, pela visibilidade do coletivo através dos curtas. Nos quatro curtas- 

metragens que destacamos encontra-se a relação da poesia, da escrita, dos versos e das 

performances que o coletivo realiza em sua sede na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a 

repercussão do coletivo se amplia tanto que os filmes abrem portas para intervenções antes não 

realizadas, e o grupo passa a integrar alguns espaços públicos e privados que historicamente 

não são tão acessíveis a homens e mulheres negras. 

 
 

35 Ver Anexo. 
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4.2. A performance e experiência do corpo negro na construção de uma alteridade 

Maria Beatriz Nascimento – a já citada ativista e militante do movimento negro entre 

a década de 60 a 80 – propõe um modelo de alteridade histórica que articula a singularidade de 

um corpo e mente negros no Brasil como uma condição constitutiva do “eu negro” com “o outro 

branco”. A autora refaz a própria história a partir do momento político em que vive, mostrando-

se, ao narrar para os outros, como negra dotada de continuidade na memória e no próprio corpo 

(CHAGAS, F., 2019, p. 152). Ainda segundo Chagas, a autora entende a existência de uma 

relação entre história, vida e a política na construção de si mesma. Beatriz Nascimento coloca 

a sua cor e trajetória como corpo-história ou corpo-documento de um processo coletivo, que é 

a exploração do negro nas sociedades. 

Com o Brasil em referência, a autora localiza-se sobre as raízes do sistema 

escravocrata, tempo-espaço no qual sua ancestralidade sofreu. O caminho de libertação para ela 

é exatamente o processo dado pela experiência e empoderamento do corpo negro através da 

memória e da oralidade como matérias-primas da reescrita da História. Associada a essa 

“leitura” ou proposta de compreensão e construção de si mesma, a performance também se 

debruça sobre uma experiência social. Segundo Maria Cavalcanti (2013, p.423), à luz de Turner 

e seus estudos sobre Chihamba, the White spirit (1902) e Some notes on the symbolism of 

Chihamba (1961), a performance é um ponto de chegada da experiência social, assim como ela 

também é apreendida como um processo. O seu campo artístico, seja no cinema, audiovisual, 

teatro ou outros, procura valorizar as formas de expressividade que se desenrolam num 

determinado tempo e experiência – sendo praticamente intrínseco às concepções das 

performances propostas pelo Coletivo. A adesão à performance confere aos curtas que estamos 

discutindo, um enquadramento no chamado no gênero experimental. Tanto que a ideia de 

“experimental” sustenta-se na forma de gravar os filmes, que são sempre sem ensaios ou 

segundas filmagens, além de moldados nos símbolos femininos. 

Essa junção – da performance e do experimental – define a narrativa e a gravação 

enquanto processo de religiosidade pautado pela relação com a ancestralidade. Tal articulação, 

que inclui um sagrado de origem afrodescendente, é denominada pelas integrantes do coletivo 

de “Cinema ritual” (VIEIRA, 2018, p.90): 

As cineastas não realizam um ensaio para a produção do filme, o modo de 
trabalho dessas mulheres se dá por meio de reuniões para pensar como 

filmarão suas narrativas, pensando nas referências e na construção fílmica 

como ritual. Elas definem a narrativa e gravam tudo uma só vez, como um 

ritual filmado, mesclando ancestralidade e sagrado. O Cinema Ritual está 
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mais explorado na série “Fé menina” (Fig. 2) como apresentado na sinopse do 

primeiro episódio, postada no evento de lançamento no Facebook: 

“Iluminadas pela lua, as deusas adentram o ventre poético do manguezal. Sob 

a luz da minguante o endeusamento se revela em gestos, movimentos, 
oferendas que movem a travessia marcada por fé, feitiço e sabedoria” (FÉ 

MENINA, 2017). 

 

Falar dos arquétipos a partir da performance e experimentação dos coletivos com a 

linguagem audiovisual implica discutir que junção é essa e a observação de como a performance 

narra a experiência cotidiana do coletivo e como propõe o resgate do corpo negro e feminino a 

partir desses conceitos. Ou, ainda, que corpo feminino negro é esse que se narra, como essas 

construções audiovisuais acontecem no interior do Coletivo. Por último, sob a perspectiva que 

conduz esta pesquisa, nos interessa discutir como o sagrado e o feminino dialogam na 

construção do Coletivo e suas produções audiovisuais. Sem a pretensão de esgotar aqui tantas 

questões – estas, na verdade, se entrelaçam, na medida em que buscamos apresentá-las – 

acreditamos que um caminho fértil é justamente resgatar o sentido do corpo como colocado por 

Beatriz Nascimento, para além da problematização do percurso dessas obras frente aos 

conceitos e discussões que envolvem tanto o gênero experimental como a performance. Nesse 

sentido, Elekô (2015) – que vimos anteriormente – ao ser iniciado com a performance “NAU”, 

marca a adesão do grupo no processo de filmagem pautado pela performance e provoca toda 

uma continuação desse modo de produção audiovisual. 

A opção pela performance tem uma sustentação objetiva e marcada pela experiência 

concreta: é este o momento em que o Coletivo Mulheres de Pedra se forma em novas 

identidades e se une a uma rede de mulheres pretas do audiovisual da cidade do Rio de Janeiro. 

A junção traz pluralidade e, de certo modo, verticalidade – no sentido de aprofundar as 

percepções e sentimentos que já atravessavam o grupo. Um processo tão intenso traduzido pela 

interpretação e vivência das próprias integrantes do coletivo e as escolhas de como decidem 

contar essa narrativa. Se, por um lado, as produções audiovisuais, as propagandas, o teatro, o 

cinema, enfim, significativa parte dos meios de comunicação têm como principal representação 

e arquétipo a desavença entre o sexo feminino, nessa representatividade feminina e preta do 

coletivo a harmonia coletiva se dá pelo afeto. Pois, na medida em que o som das águas na 

performance movimenta os corpos negros femininos e a experiência do cais, do navio, do rapto 

e da escravização presentes da diáspora se faz presente (figura 15), são as mulheres que 

levantam, uma a uma, para se fortalecerem e se manterem vivas durante toda essa travessia 

(figura16). 
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Figura 15 – Frame Elekô (2015), plano americano, performane “NAU”. 

 

 

Figura 16 – Frame Elekô (2015), plano médio, performance “NAU”. 

 
 

A representação da mulher negra a partir dessa memória da escravidão, porém, não se 

determina apenas em uma única história e narrativa. Seus arquétipos que também são 

construídos de forma simbólicos destacam várias nuances que configuram a sua vida. Neste 

caso, do curta Quijaua (2016), os arquétipos das mulheres negras aparecem embasadas 

principalmente em processos de cura e limpeza das dores que foram expressadas em Elekô 

(2015). É preciso ainda, lembrar também que assim como essas representações são feitas em 

coletivo, assim é a cultura negra e seus mitos de formação vinda de matrizes diferentes do 

continente africano no período da diáspora. A representação que o Coletivo Mulheres de Pedra 

faz, pode-se dizer, é uma reconstrução de uma força feminina em sua potência de afeto, força 

e ressignificação do sofrimento passado na época da escravidão e que elas se 
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identificam. Assim como Beatriz Nascimento relaciona tempo, história e vida na construção de 

um corpo-documento, as mulheres do coletivo também transferem as suas relações com suas 

memórias, herança e ancestralidade negra na construção de suas produções audiovisuais. É 

nelas que suas percepções são depositadas e criam novas formas e modelos de 

representatividade fora dos padrões historicamente construídos (COLLINS, 2014 apud 

VIEIRA, 2018, p.84). 

Esses produtos audiovisuais trabalham com a potência de um culto aos antepassados 

que reverbera a sua máxima beleza e a afetividade. O feminino constitui-se contrariando a 

lógica de “sexo frágil” e descontroladamente emotivo que nossa sociedade impõe, ao mesmo 

tempo em que inicia as questões do protagonismo da mulher negra, um cenário da representação 

e simbolismos de herança mítica africana que se justifica pelas formas de pensar, viver, se 

expressar e entender o mundo e a realidade na qual se vive. Nos filmes, a união das mulheres a 

partir desse referencial de ancestralidade africana ressignifica o corpo feminino negro e 

brasileiro. Na figura 17, por exemplo, – frame da performance “Ventre Livre” - o corpo nu da 

personagem muito tem a ver com as representações dos orixás femininos que são caracterizadas 

por corpos negros curvilíneo de seios grandes e fartos e nudez, como Yemanjá, Obá, Nanã, 

Iansã, Oxum, entre outras. Esta herança ancestral representa o mito de origem dos povos 

africanos e justificam o sentido da vida para homens e mulheres negras. São pontos de 

referência arquétipos que também sofreram com o movimento da diáspora, mas que ainda hoje 

se encontra sincretizada em terras brasileiras sendo resgatada, sobretudo, pelo poder e força do 

feminino que estas histórias evocam em contraste com a submissão da mulher em uma lógica 

ocidental cristã (AZORLI, 2016; LARKIN, 2008). 

Figura 17 – Frame Elekô (2015), plano médio, performance “Ventre Livre”. 
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Em Quijaua (2016), as performances também se encontram desde o início da narrativa. 

Elas fazem parte do movimento de ressignificação da dor iniciada em Elekô (2015), que agora 

neste segundo curta coloca as protagonistas do filme em um novo lugar de representação, 

diferente da dor anteriormente ilustrada. As protagonistas ainda são as integrantes do Coletivo 

e a narrativas ainda trabalham com a temática do protagonismo da mulher negra. Mas, desta 

vez, as performances não estão nominadas nos créditos finais. No entanto, seguindo a nossa 

análise, podemos identificar ao todo seis sequências performática: a primeira aparece antes da 

cartela “QUIJAUA” (figura 18) que dá nome ao curta, apresentada por uma das integrante do 

Coletivo dentro de uma bacia branca preenchida com ervas verdes e água, realizando 

movimentos de dança ao som da trilha sonora e se limpando com a mesma água que toca seus 

pés (Figura 19 e 20). A performance desta sequência apresenta uma mulher negra ritualizando 

um banho de limpeza e energização por meio de ervas, elementos que integram conhecidos 

rituais afrodescendentes pela força da sua magia. A opção busca introduzir o espectador na 

temática do filme. E, claro, também já vai direcionando o olhar para o tipo de representação 

feminina que se pretende apresentar: é aquela que se limpa, se energiza e se fortalece a partir 

de uma relação com um divino (orixás) de uma herança ancestral afrodescendente. 

Figura 18 – Frame cartela “Quijaua” (2016) 

 

Figura 19 – Frame “Quijaua” (2016), plano geral 
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Figura 20 – Frame “Quijaua” (2016), plano americano. 

 

A segunda é de outra mulher negra caminhando entre as ladeiras da região da Pequena 

África, assim como em Elekô (2015), entre representações de orixás femininos ao som de versos 

e poesias que narram o protagonismo da mulher sobre frases como “podemos fazer o que quiser, 

é só levantar e sair”. O caminhar da mulher negra simboliza os caminhos abertos, em processo 

similar a seus ancestrais que, divinizados, trazem força, conduzem e estão todos reunidos ao 

dizeres de “uma só mão” (figura 21). A terceira performance, diferente das anteriores, é 

composta por muitas mulheres negras, uma diferente da outra em seus tons de pele, roupas, 

cabelos e perfis, que se reúnem em oração, carregando velas, saindo de um ritual mais silencioso 

– ainda andando pelas subidas e descidas da região da Pequena África – a um ritual com mais 

movimentos, danças, instrumentos musicais, e vozes que narram a cantoria em sinal de 

comemoração às dores que foram jogadas ao fogo – alusão a ressignificação dos sentimentos e 

das imagens - junto “as palavras de ontem que me doem” (figura 22, 23 e 24). 

 

Figura 21 – Frame “Quijaua” (2016), plano americano. 
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Figura 22 – Frame “Quijaua” (2016), plano médio. 

 
 

Figura 23 – Frame “Quijaua” (2016), plano detalhe. 

 

Figura 24 – Frame “Quijaua” (2016), plano médio. 

 

A quarta e a quinta performances voltam ao elemento água que marca o início do filme 

e encontra-se presente em outras cenas através das representações dos orixás femininas. Na 

quarta sequência, quatro mulheres andam com suas bacias de água pela mesma região, 
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lavam roupas no chão como antigas escravas lavadeiras36 que faziam o mesmo e penduram as 

suas roupas nas próprias edificações da rua em que se encontravam (figura 25). Já a quinta 

(figura 26), também sinaliza o ritual dos banhos de ervas, enquanto a sexta (figura 27) simboliza 

a oferenda, a comunhão e a troca da partilha do feijão. Estas duas últimas performances foram 

realizadas em locação diferente das demais, isto é, deixam o antigo cenário das ruas em torno 

do Cais do Valongo e se deslocam para um espaço que foi reformado, mas que ainda pertence 

a um circuito de herança africana e onde se destaca, hoje, o Museu do Amanhã. 

 
 

Figura 25 – Frame “Quijaua” (2016), plano geral. 

 
 

Figura 26 – Frame “Quijaua” (2016), plano geral. 

 

 

 

 

36 Impossível não referenciar a vitória da Escola de Samba Viradouro no Carnaval 2020 do Rio de Janeiro, 

justamente trazendo o enredo sobre as lavadeiras de Itapoã, Bahia. 
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Figura 27 – Frame “Quijaua” (2016), plano detalhe. 

 

 

Esta somatória de performances, portanto, configuram Quijaua que, conforme 

informação do Coletivo Mulheres de Pedra (FACEBOOK, 2018) é baseado no Dicionário 

Banto do Brasil (LOPES, 2012) e significa “banho ritual de ervas maceradas”. Quijaua é, assim, 

um filme sobre cura e fortalecimento feminino, construído coletivamente. O banho com ervas 

vem para renovar as energias da existência da mulher negra apresentada em Elekô, o que cria 

um elo simbólico entre os filmes. Para o Coletivo, a renovação faz parte de um processo cíclico 

que nos acompanha desde o ventre de nossas mães e a água segue sempre percorrendo tudo, 

levando pureza para a nossa alma. Resgatar este percurso é fundamental para compreender o 

paralelo que existe entre a nossa natureza, nossa “imersão” na vida, e a  do orixá, em um 

processo de compreensão mítica da existência. Além disso, as performances relacionadas ao 

corpo e suas práticas rituais também performam redes de conhecimentos e saberes para além 

das escritas e conhecimentos de tradição europeia. A exemplo das sociedades africanas, que em 

sua maioria se desenvolveram a partir da oralidade (MARTINS, 2003; NASCIMENTO, 2008), 

suas redes encontram-se muito mais ligadas a uma identidade corpórea e expressiva vista nos 

quatro curtas do Coletivo. Performance, nesse sentido, torna- se uma metáfora às inscrições que 

a realidade e o cotidiano inserem nestes corpos- documentos (NASCIMENTO, apud RATTS, 

2006). 

Consideramos relevante destacar aqui, na perspectiva de complementar nossas 

discussões e reflexões em relação às performances acionadas pelos curtas do Coletivo Mulheres 

de Pedra, os dois momentos em que, em trabalho de campo, fomos à sede do Coletivo Mulheres 

de Pedra, localizada, como já colocado, no Ateliê Massa com Artes, no 
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bairro de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Uma, no Sarau “Pedra Pura 

Poesia”, no dia 16 de março, e uma segunda no evento VIVAS, no dia 13 de julho, as duas no 

ano de 2019. Logo no primeiro encontro, além do contato com o curta “Mar de Elas”, produzido 

pelo Coletivo Mulheres de Pedra e Audiovisual das Pretas, houve também uma “revivência” da 

performance “NAU” entre as integrantes — da qual também participamos. Naquele momento 

houve uma troca de papéis em que, como simples observadora, passamos também a participar 

de suas vivências e construção performática. Nesta vivência de interação com o Coletivo 

sentimos e entendemos os processos pelos quais as performances foram construídas. As 

representações das mulheres negras assistidas nos filmes são inspiradas em movimentos 

sensoriais, corpóreos e de expressão sobre temas propostos ao coletivo e transformados em 

performances. As mulheres se reúnem em um círculo levantam uma questão a ser trabalhada, 

falam como se sentem sobre o tópico em questão e levantam-se expressando suas percepções e 

sentimentos, com ou sem palavras. 

Com esta vivência, percebemos as discussões que envolvem a ideia de que o corpo 

negro é constituído por uma memória, principalmente, a memória de dor criada durante o 

período da escravidão, um contexto que gerou e gera consequências à identidade negra, isto é, 

uma identidade historicamente moldada (NASCIMENTO apud RATTS, 2006, p.68). Quijaua 

(2016), assim, dá seguimento à construção de representações performáticas capazes de dar voz 

(e visão) às memórias de corpos negros historicamente silenciados ao trazer uma ancestralidade 

afro-brasileira iniciada com o processo da diáspora desde a escravidão e mantida até hoje, mas 

ressignificadas sob a ótica de um protagonismo negro. Para o Coletivo, a performance faz parte 

das atividades internas que compõem e incentivam as narrativas audiovisuais e suas demandas 

por reflexões sobre sua própria identidade, já que as ações coletivas se encontram atreladas aos 

seus processos de organização. Lívia Vidal37, em uma de suas contribuições acadêmicas para 

pensar sobre o Coletivo, valida essa necessidade de movimento interno que desloca o olhar, isto 

é, o ato da criação está, na história oficial, ligada à cultura europeia, branca e masculina e 

“Mulheres de Pedra atraem os olhares para a produção aqui no hemisfério sul, periférica, 

feminina, negra. E isso não surge como uma bandeira pauta das discussões internacionais, mas 

surge do olhar-se mutuamente e reconhecer-se na descoberta de autoidentificação” (VIDAL, 

inédito, p.02). 

 

 
37 Artigo “Epistemologia em três tempos/atos” (sem data e publicação) por Lívia de Souza Vidal, cedido pelo 

coletivo para o estudo da dissertação. 
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4.3. Narrativas do cotidiano: O sagrado e uma “Fé... menina” 

A pesquisadora de cultura afro-brasileira Helena Theodoro (THEODORO, 1986 apud 

NASCIMENTO, 2008) entende que as chamadas religiões tradicionais negro-africanas refletem 

todo um modo de ser e agir do negro africano. Com base no intercâmbio desses povos com a 

cultura brasileira, padrões foram reconfigurados e associados pelo processo do sincretismo - 

desde a diáspora - no que diz respeito à religião e aos cultos ancestrais. Para esses povos existe 

uma força traduzida pelos “orixás” que respondem por tudo e que é geradora de todos, além de 

assegurar o equilíbrio do mundo. Esta força não é a única, mas apresenta grande significado e 

relação com as demais formas da natureza. Os orixás, quando cultuados, transferem sua energia 

(força vital) a tudo que se move e possui vida. 

De modo amplo, a religião no continente africano, historicamente, é identificada 

como não sendo uma esfera separada da vida, mas sim uma forma de ver o mundo que 

articula os aspectos sociais, econômicos e políticos da vida das comunidades. A sua leitura é 

feita a partir de um conceito de cosmovisão, ou filosofia africana, que pretende visualizar o 

mundo humano não apenas na sua religação com Deus ou com o sagrado, mas no elo divino 

com as categorizações, codificações e diferentes compreensões de entender as formas 

humanas e as suas relações com os dois mundos (Centro de Estudos Afro-Orientais, 2016, 

p.12; NASCIMENTO, 2008). Neste caso, como aponta a cartilha de referência de estudos 

Afros Orientais do Museu Afro-Brasileiro (MAFRO), essa interpretação foge da conceituação 

de religião e passa a ser chamada de religiosidade, ou seja, um ato de ligação com o sagrado38. 

Em algumas dessas religiões de matriz africana que se formaram no Brasil, muitos dos 

mitos de origem dos orixás se relacionam com aspectos humanos de homens e mulheres que 

estão no nosso cotidiano. Na nação nagô, por exemplo, nos seus itan39, orixás masculinos são 

descritos como grandes exemplos de virilidade, força, destreza; enquanto as mulheres, em sua 

maioria, são retratadas constantemente como grandes mães, educadoras e, por vezes, astutas   e  

guerreiras   (NASCIMENTO,  2008;   OGBEBARA,  2018;   THEODORO,  1986; 

VERGE, 1951). Todos, portanto, formam uma escala hierárquica divinizada, que relaciona 

também o mundo divino às hierarquias e distinções de gênero bastante similares às encontradas 

no cotidiano atual. No que diz respeito à análise dos curtas, esta pesquisa não se propõe  às  

discussões  que  envolvem  as  dimensões  e  complexidades  que  abarcam  essa 

 
38 Como a discussão conceitual de religião não é foco do trabalho, consideramos suficiente o que a cartilha 

apresenta para os objetivos desta dissertação. 
39 Mitos em yorubá. 
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“filosofia dos Orixás”, mas se encaminha para entender as influências destes arquétipos na 

construção de comportamento coletivos e individuais que se tornam referências às protagonistas 

dos curtas40. Assim, voltando-se a uma análise mais minuciosa do feminino nos curtas, os 

arquétipos e representações que o moldam também falam sobre uma representação do sagrado 

e de religiosidade que muito ajuda compreender a construção da cultura negra que envolve a 

mulher negra.  

Em Fé... menina (2017), o terceiro curta-metragem do Coletivo Mulheres de Pedra, é 

possível perceber um maior protagonismo desse elemento em cena em comparação com os 

demais curtas já produzidos. Feito com o objetivo de ser o primeiro episódio de uma série que 

procura representar as diferentes fases do sagrado e do empoderamento feminino 

afrodescendente ligados ao cotidiano, numa perspectiva de transformação (HELLER, 1985), de 

superação dos preconceitos que hoje envolvem, inclusive, as religiões de matriz africana, 

encaradas, não raro, como passíveis de aniquilamento por parte das religiões neopentecostais, 

como tem denunciado tantas vezes a imprensa41. Enfim, o curta marca a adesão da arte e relação 

com o sagrado como práticas e vivências cotidianas, na medida que propõe a transição do ritual 

filmado – isto é, como algo externo ao que vivem no dia a dia - para uma incorporação do que 

ali é vivido também através das performances. 

Alocado em dois grandes cenários naturais, o filme é gravado no mangue e na praia de 

Pedra de Guaratiba ambos lugares próximos da sede do Coletivo Mulheres de Pedra. Estas 

escolhas remetem ao que Ribeiro (2019), apontou quando destacou a importância das locações 

em Elekô e Quijaua, gravados na região central da cidade do Rio de Janeiro que integra a 

chamada “Pequena África”, como já referenciamos neste capítulo. Para a autora, há um duplo 

significado político para a escolha: além de focar no centro da cidade, local onde essa nasceu e 

hoje é um dos mais acessíveis e democráticos espaços de circulação do Rio de Janeiro e ainda 

representar a herança da cultura negra, essa locação também traz à tona a questão “...das 

remoções urbanas recentes e a transformação da paisagem urbana por conta dos 

megaeventos...(RIBEIRO, 2019, p. 166). Ou seja, como observou a autora, as escolhas das 

locações para o Coletivo, é sempre carregada de simbolismo, não sendo aleatória ou, pelo 

menos, evocam as discussões que configuram o grupo. Para nós, ao eleger a própria sede, 

 

40 Para isso, indicamos: Igbadu - A Cabaça da Existência (2014) de Adilson OXALÁ, Mitologia dos Orixás (2001) 

de Reginaldo Prandi, a Coleção Sankofa organizado pela Elisa Larkin, entre outros que estão na bibliografia deste 

trabalho. 
41 Consideramos não ser necessário elencar aqui as diversas denúncias de intolerância religiosa contra as de matriz 

africana. 
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como o espaço de “Fé...menina”, o Mulheres de Pedra desdobram três possíveis leituras que 

emanam da escolha do território-sede, que é também, o território-sagrado e, ainda, o território-

periferia, em um processo que redefine as narrativas-performances que configuram o curta. 

Estas três dimensões, pautadas pela relação do grupo com a ancestralidade afro- 

brasileira, se encontra relacionada a dimensões espaciais físicas e da memória de construção de 

identidade, seja em seus aspectos amplos – isto é, ligada à diáspora – seja no circuito mais 

reduzido, que é a construção no tempo e no espaço, do Coletivo. Por exemplo, foi na sede 

(figura 28) que o coletivo se reuniu e iniciou os trabalhos no projeto de reconfiguração da sua 

identidade, formação e atuação, agora, como já colocado, intimamente vinculada à produção 

audiovisual, sem ser uma exclusividade, ou seja, sem soterrar as outras formas de expressão, 

ação coletiva e participação. É também a sede um espaço privilegiado na perspectiva de 

testemunhar todos os debates que permitiram o grupo se reinventar e continuar se reinventando 

até hoje. E, finalmente, a sede e seu entorno é também o local onde todo o filme “Fé... menina” 

foi produzido e inteiramente planejado, resultando de um processo diferente dos demais curtas-

metragens que tiveram locações externas e diversas, além de outro tempo de gravação e 

discussão. 

 
 

Figura 28 – imagem do instagram da sede Coletivo Mulheres de Pedra 2018 

 

 

Fé... menina foi gravado em um final de semana reunindo 65 mulheres, quase todas 

negras, de diferentes regiões de São Paulo e Rio de Janeiro (GODOI, 2018, p.18). O curta- 

metragem se divide em duas sequências, onde, na primeira (figura 29) acontece um ritual à beira 

do mangue, dentro da floresta, com muitas árvores altas e velas sendo colocadas no chão 
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junto com outras oferendas pelas integrantes do coletivo enquanto uma voz narra ao fundo a 

relação da imagem com o sagrado e a ancestralidade africana. Quanto à segunda (Figura 30), 

traz as representações de orixás femininas que são alocadas em distintos cantos à beira da praia. 

Nestes lugares, além da celebração do próprio local que é a praia enquanto um elemento de 

força da natureza/orixá, também se consagra o histórico individual de algumas protagonistas 

qu, nasceram ali ou fizeram daquele lugar um “nascimento” de quem desejam e querem ser e, 

claro, o histórico do coletivo, sempre aberto a novas presenças como este curta revela. O que 

importa, enquanto coletivo, é a reverência aos territórios que conectem à ancestralidade que 

formam o coletivo das mulheres negras afro-brasileiras. Enquanto que em Elekô (2015) o 

sagrado encontra-se de forma indireta, sendo acessado através das memórias corporais e em 

“Quijaua” (2016) as relações do processo de limpeza espiritual e mundana são o centro da 

narrativa, em “Fé... menina”, o culto e a louvação aos orixás e o ritual pelo qual se ascende esta 

energia, são a espinha dorsal da narrativa. 

 
 

Figura 29 – Frame “Fé... menina” (2017), plano médio, ritual no mangue. 

 

 

Figura 30 – Frame “Fé... menina” (2017), plano geral, performance a beira da praia. 
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A junção das palavras “fé” e “menina” representa a ligação do universo feminino à 

ancestralidade de matriz africana que compõe a representação da mulher negra desenhada pelo 

grupo. Na sinopse, o curta é definido de acordo com memórias ancestrais de experiências 

cotidianas e coletivas, enfatizando a força e a sobrevivência de mulheres naquele tempo. A 

imagem da mulher negra, assim, é também desenhada pelo Coletivo através dos aspectos 

simbólicos que compõem a ancestralidade afro-brasileira (através, principalmente, dos orixás): 

Conectadas com o sagrado dos elementos, o fogo, a terra, o ar, a origem que 

da água desponta, ecoa o encontro há tempos marcado e vivenciado por 

mulheres. A Série Fé... menina é experiência-vivência que conecta periferias, 
coletivas, úteros, estéticas, memórias, inspirações. Ritual audiovisual 

feminino que celebra a ancestralidade e desperta potências pretas. (Mulheres 

de Pedra. FACEBOOK) 

 
Diferente de Elekô (2015) e Quijaua (2016), nos quais o sagrado feminino faz parte da 

narrativa, em Fé... menina (2017) o sagrado feminino é o tema. Próximo de uma linguagem do 

que elas chamam de “Cinema Ritual”, constrói-se a narrativa a partir também de performances 

nas quais a poesia, a história e o afeto se encontram: “(...) o modo de trabalho dessas mulheres 

se dá por meio de reuniões para pensar como filmarão suas narrativas, pensando nas referências 

e na construção fílmica como ritual” (VIEIRA, 2018, p.90). Ainda na sinopse são apontados 

alguns elementos que ajudam a pensar que tipos de referências estão sendo usadas: são elas a 

lua, as deusas, os gestos e a travessia, que também compõem e dão ritmo à performance: 

“Iluminadas pela lua, as deusas adentram o ventre poético do manguezal. Sob a luz da 

minguante o endeusamento se revela em gestos, movimentos, oferendas que movem a travessia 

marcada por fé, feitiço e sabedoria” (apud VIEIRA, 2018, p. 90). As deusas a que elas fazem 

referência são os orixás femininos, presentes tanto no candomblé quanto na umbanda, as mais 

popularmente conhecidas no território brasileiro. No entanto, a concepção do sagrado feminino 

pode ser aplicada em outros tempos históricos e trazer arquétipos da coragem, da destreza, da 

inteligência, da sexualidade, entre outros aspectos de exaltação e valorização feminina. 

O “sagrado” traz questões de experiências mitológicas que narram histórias de 

referências ancestrais. Ao depender sobre qual ótica de sociedade ou cultura do mundo se fala, 

grande parte dessas histórias pode remeter à Idade Média ou Antiguidade Clássica. Autores tão 

diferentes como Grimm, Esopo, Eurípedes, Shakespeare, Marlowe, Tolstoi, Joyce, Woolf, 

Kafka, Thomas Mann, Garcia Lorca, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Machado de Assis, 
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Guimarães Rosa e Clarice Lispector são alguns que Maria Ribeiro (RIBEIRO, 2012, p.1-2) 

destaca como exemplos de escritores que se debruçaram sobre mitologias fora do eixo da 

matriz-africana. De acordo com ela, tais autores: 

(...), eternizaram suas obras tematizando o sagrado, transcrevendo mitos 

teogônicos, cosmogônicos e escatológicos, escrevendo histórias de deuses e 

suas relações com os mortais, compondo poemas que podem ser considerados 

um verdadeiro panteão mental obediente às leis misteriosas do sobrenatural e 
da poesia, de modo que enredos míticos e fabulosos transmigraram por via 

poética da Antiguidade Clássica até a contemporaneidade, em diferentes 

estilos e formas literárias, numa cadeia polifônica e cíclica. (RIBEIRO, 2012, 
p.1) 

 
Trata-se, ainda de acordo com Ribeiro, de narrativas distintas, bem como de foco em 

personagens diferenciados. Como se pode observar novamente em acordo com a autora, as 

fontes destes textos vêm, em sua maioria, das civilizações nórdicas, gregas e europeias, e têm 

como focos protagonistas majoritariamente masculinos. Este imaginário mítico impregna todo 

o meio social até hoje, e isso faz com que a sua estrutura e universo criem sentido e 

comportamentos socioculturais. Já o sagrado dos curtas-metragens em análise, principalmente 

o curta-metragem “Fé... menina”, traz outro referencial, sentidos e possibilidade de percepções 

de comportamentos atrelados a estes arquétipos de força, empoderamento e de beleza agora 

ligados aos orixás femininos. O sagrado feminino, na prática e teoria do Coletivo, significa a 

harmonização entre os papéis sociais do corpo e da fala — isto é, de toda presença e força 

feminina longe da lógica social machista e de gênero que vivemos. É uma concepção histórica, 

segundo uma corrente feminista que procura enxergar as mulheres e todo o seu universo a partir 

de sua própria história e protagonismo42. E se houver homens durante o processo, eles também 

estarão sujeitos ao campo da equidade, problematizando a concepção de gênero. 

Por fim, o terceiro elemento na construção deste filme é a narração feita por uma das 

integrantes. A narração é um elemento bastante presente em todos os curtas aqui analisados e é 

um instrumento de linguagem acionado pelo Coletivo desde suas primeiras produções já que 

inicialmente o caminho de comunicação está ligado à declamação de poesia e expressões 

poética, como já colocamos. Mas, em Fé...menina, a narração é que marca o início da narrativa, 

chegando potente e sobrepondo, inclusive, a imagem. A voz, aqui, substitui a música que 

marcava o início dos outros dois curtas analisados. Trata-se de um texto simbólico 

 
 

42 Ver FEDERICI, 2017. 
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e poético: logo na primeira sequência há a frase “mulheres evocam, habitam sobre a lama” 

(figura 31-32), remetendo, primeiro, ao protagonismo feminino e, segundo, o lugar de onde 

falam, isto é, se sobrepondo à lama, normalmente identificada como algo negativo mas que 

aqui, de algum modo, se apresenta em duplicidade pois a lama é ainda um lugar de ponto-de- 

força dos orixás e origem do Coletivo. Na sequência, um contraponto se apresenta com a 

narração destacando o contraste entre a lama e as rosas brancas em um percurso que se fará 

“[exalam perfume de rosas brancas] na travessia das calmas águas” (figura 33), que muito fala 

sobre uma fé que se dispõe pelo mangue, “que acolhe, digere, recicla, refaz, devolve” (figura 

34). Novamente, o Coletivo marca e pontua toda uma construção temporal, espacial e física 

relacionada à ancestralidade — ou culto aos antepassados — e sempre ancorada no movimento 

da diáspora: 

 

Mulheres evocam e habitam sobre a lama. Exalam perfume de rosas brancas, 
na travessia das calmas águas. Oferenda. Parece que o sagrado é a fé que nos 

move, está na ordem do mangue que acolhe, digere, recicla, refaz, devolve. 

Essência. Tempo, tempo, tempo. Tempo vento, tempo ciência. Na travessia 

das calmas águas. Oferenda (...) (transcrição Fé... menina, 2017). 
 

 

 

Figura 31 - Frame “Fé... menina” (2017) 
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Figura 32 - Frame “Fé... menina” (2017) 

 
 

Figura 33 - Frame “Fé... menina” (2017), plano médio. 
 

 

Figura 34 - Frame “Fé... menina” (2017), plano médio. 
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4.4. Mar de elas: um ponto de inflexão 

Até agora, focando nos três primeiros curtas realizados pelo Coletivo Mulheres de 

Pedra, verificamos o quanto para o grupo alguns elementos de criação são fundamentais para a 

narrativa. Um primeiro, evidente, é a adesão à performance. Isto é, no momento que buscavam 

se expressar pelo caminho do audiovisual a performance foi o caminho considerado mais 

potente pelo grupo. Isto porque a aposta criativa se deu pela vereda do simbolismo advindo de 

uma vivência anterior em diversas experiências lúdicas e artísticas na sede. O elo criado com a 

própria história, portanto, torna-se matriz da criação. Outro elemento fundamental foi o diálogo 

com o contexto do movimento negro, em especial, das mulheres negras ou o feminino negro. 

Neste território o Coletivo encontra um fértil vocabulário simbólico, mítico e de urgência em 

que o corpo feminino é o elemento central. Diante da violência cotidiana contra as mulheres, 

particularmente o uso do corpo feminino negro na chave da hiperssexualidade, além da 

naturalizada violência contra a mulher que se traduz nos mais altos índices de feminicídio que 

existe no Brasil, pautaram outra relação com o corpo, agora exposto em uma nudez não erótica, 

mas sim ligada à natureza. Um gesto simbólico que, de algum modo, remete ao “paraíso 

perdido” quando o corpo nu passa a ser na cultura judaico-cristã motivo de pecado e de 

perdição. Nesta perspectiva, os órgãos femininos têm sempre que ser severa e totalmente 

cobertos em nome da decência e de não provocar os olhares lascivos do universo masculino. 

Ora, a glândula mamária não é e nunca foi um órgão sexual, mas sim, manutenção da vida. 

Outros aspectos que devem ser considerados, conforme análise que fizemos até aqui, 

é a relação com a ancestralidade, um movimento também ligado ao cenário atual da resistência 

negra. Anterior aos anos 1980, quando os movimentos negros pautavam-se pelas conquistas de 

direitos civis e políticos iguais aos homens, agora, a emergência de se enfrentar o racismo 

estrutural do país dá força à busca por um passado e uma origem que foram soterrados em nome 

de uma mítica (no sentido de falsa) sociedade pacificada pela mestiçagem. Paz, sabemos, que 

nunca existiu e agora mais do que em qualquer período: nunca se assassinou tanto as pessoas 

pretas, homens e mulheres. Olhar a sua história, recuperar uma memória que tantos autores e 

pesquisadores negros e negras têm colocado, quebrou um silêncio opressor e mentiroso, 

conforme vimos nos capítulos anteriores. Participantes ativas deste território da luta e 

resistência, as Mulheres de Pedra não recusaram este olhar, ao contrário: fizeram deste elo, por 

mais fluído que, às vezes, ele possa se colocar em obras metafóricas e simbólicas, outro vital 

instrumento das suas narrativas audiovisuais. 
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Se todos estes pontos foram até agora demarcados na nossa análise não podemos, por 

outro lado, apontar algumas questões antes de entrarmos neste quarto curta que apresenta, a 

nosso ver, um ponto de inflexão na linguagem apresentada pelas outras obras. Isto é, se a 

performance, a simbologia, a relação de redescoberta do corpo, o vínculo com o sagrado e com 

a ancestralidade são potentes na chave proposta pelo Coletivo, também é preciso colocar 

algumas interrogações. Por exemplo, ao construir uma trajetória de representação do corpo 

negro feminino muito atrelado a seu próprio cotidiano e visão de mundo, o Mulheres de Pedra 

fecha, de algum modo, tal representação. Isto é, trata-se de uma “parte”, razoavelmente 

encapsulada em aspectos e leituras desta relação com o sagrado, com a ancestralidade etc. Tal 

lugar evoca, se formos radicais, uma visão única da cultura negra, da história negra, da mulher 

negra e suas experiências no Brasil, na diáspora. Se pensarmos nos desdobramentos das lutas, 

o que exigiu um novo caminho dentro do feminismo histórico, isto é, a necessidade de um 

feminismo negro que é par mas, ao mesmo tempo, é específico em relação ao movimento amplo 

feminista, também pode-se aplicar a mesma lógica no movimento negro feminino, que são, 

antes de mais nada, movimentos. 

Há, claro, muitas outras questões que envolvem a própria circulação deste material, 

ainda muito restrita ao circuito independente, ao da cultura negra, de favela etc. Isso nos traz 

uma pergunta essencial: para quem são feitos estes filmes? Numa versão tradicional a resposta 

talvez implicasse numa desqualificação das obras, no sentido de serem produções que parecem 

exigir alguma imersão no universo simbólico que os curtas trazem, além das restrições óbvias 

que a agilidade da produção impôs a Elekô e Quijaua em especial, o que reflete, claro, em 

algumas escolhas ou na falta de escolhas e reforçam, portanto, o processo criativo definido. Por 

outro lado, é justamente a resposta rápida e as escolhas simbólicas e narrativas que impactaram 

o público (os prêmios dizem isso) e até mesmo as integrantes do Coletivo, que, deste modo, 

fecundaram o processo do investimento em audiovisual do Mulheres de Pedra. Não bastasse, 

sabemos, as obras que envolvem criação nem sempre são de consumo imediato e, muitas vezes, 

dependem de mudanças sociais que estas mesmas obras puderam causar. Esse é, em boa parte, 

o olhar que dedicamos aos curtas analisados até aqui e que se acrescem de um novo horizonte 

em Mar de Elas (2018). 

Neste curta a amplitude da cultura negra, do movimento negro, das questões que 

envolvem a própria urgência e o ritual formam os pilares da narrativa. E, se essas categorias 

acompanham o grupo desde a sua primeira produção, mesmo que de forma não tão explícita, 

nesta produção elas se consolidam nas performances mas, também, na incorporação da voz 
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como um elemento de interlocução com a sociedade e inserção no mundo. Muito dessa 

emergência de fala e de se posicionar no mundo e no social é visto como reflexo contra 

opressões cotidianas racistas que se encontram historicamente reproduzidas. A narrativa do Mar 

de Elas se volta a essas emoções e à necessidade de registrarem como se situam neste momento 

histórico marcado pela violência. Há, no curta, portanto, uma centralidade que já não é do 

Coletivo: quem é o eixo condutor da obra é a vereadora Marielle Franco, do PSOL (Partido 

Socialismo e Liberdade) 43 do Rio de Janeiro, assassinada junto com o seu motorista Anderson 

Gomes, em 14 de março de 2018. O ato covarde, brutal e inesperado levou o Coletivo às ruas e 

ali colheu as imagens gravadas nas manifestações que aconteceram logo após o crime. São elas 

que dialogam com as performances realizadas pelo Coletivo que contam com outras mulheres 

que aderiram à proposta do filme. 

 

Figura 35 – Frame “Mar de elas”, plano geral, abertura com música “Vai lá menina”. 

 

A presença de trilhas sonoras originais do grupo encontra-se presente desde a produção 

do primeiro curta sendo um dos elementos que colaboram para acentuar, principalmente, uma 

atmosfera que remete ao sagrado, aos rituais, pontuando gestos e momentos significativos das 

performances44. No entanto, em Mar de Elas, a trilha sonora (e musical) se torna um caso 

especial pois agora é um elemento condutor da narrativa. Sua elaboração inclui a música “Toda 

Bahia Chorou”, uma adaptação feita pelo grupo Panteras e o Coletivo Anfoleiras Pretas; “Vim 

no navio de aruanda, aruanda ê”, do Cordão Outro de 

 
43 O PSOL teve início em 2003, sendo fundado pelos deputados João Fontes e João Batista, deputada Luciana 
Genro e a senadora Heloísa Helena em 2004 após saírem do Partido dos Trabalhadores (PT); Marielle Franco foi 

eleita em 2016 como vereadora do Rio de Janeiro (FACEBOOK, 2018). 
44 Ver a monografia da Isabela Godoi (2018), integrante que participou da pós edição dos curtas e que descreve a 

construção da trilha sonora. 
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Sergipe e “Mar de Inaê”, de Verônica Bonfim. Já “Vai lá menina”, que é a música a que nos 

referimos como a que abre e fecha o curta e é destacada nos créditos finais como “Performances 

de Homenagem Despedida” (figura 35). 

O objetivo do curta, segundo o coletivo em sua página do Youtube45, é a realização de 

“um manifesto audiovisual de despedida, de celebração à vida, um filme saudando a política 

que nos representa”. Isto é, uma realização coletiva em resposta a toda carga simbólica da 

trajetória de luta da vereadora e o seu significado. Enquanto mulher negra, periférica e militante, 

Marielle Francisco da Silva foi conhecida pelos seus feitos políticos e sociais de representação 

de uma população excluída historicamente pelas mesmas razões que ela.46. Atualmente, dois 

suspeitos foram presos pela investigação, Ronnie Lessa (responsável pelo disparo) e Élcio 

Vieira de Queiroz (motorista do veículo)47. A imagem de Marielle se perpetua para além do 

território e notícias brasileiras, que relacionam a sua imagem - principalmente depois da 

vereadora ser assassinada -, ao extremo das relações de forças antagônicas no cenário político 

e representativo de corpo negro e feminino. 

 
 

Figura 36 – Frame “Mar de Elas”, cartela ritual manifesto. 

 

 

 

45 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZtcHlZeKprw>. Acesso em: 30 de out. de 2019. 
46 Até hoje a resolução do caso encontra-se em andamento, havendo ligações do possível mandante do crime ser o 

atual Presidente da República Jair Bolsonaro. Ver Marielle, Bolsonaro, porteiro, AI-5: um resumo da trama dos 
últimos sete dias: Revelações que podem envolver o presente no caso marielle Franco; idas e vindas e ameaças 

marcaram o noticiário. Brasil de Fato. São Paulo. 5 novem., 2019. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2019/11/05/marielle-bolsonaro-porteiro-ai-5-um-resumo-do-que-aconteceu- 

nos-ultimos-7-dias/. Acesso em: 08 nov. 2019. 
47 Ver Acussado de matar Marielle, PM e ex-PM são presos no Rio de Janeiro: Ronnie Lessa teria feito os disparos 

e Elcio Vieira de Queiroz, conduzido o veículo usado no crime. BRASIL EL PAÍS. São Paulo. 12 março. 2019. 

Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/12/politica/1552386220_696576.html. Acesso em: 08 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtcHlZeKprw
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/05/marielle-bolsonaro-porteiro-ai-5-um-resumo-do-que-aconteceu-nos-ultimos-7-dias/
https://www.brasildefato.com.br/2019/11/05/marielle-bolsonaro-porteiro-ai-5-um-resumo-do-que-aconteceu-nos-ultimos-7-dias/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/12/politica/1552386220_696576.html
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Figura 37 – Frame “Mar de Elas”, cartela frase de Marielle 

 

 

A relação de algumas mulheres do Coletivo Mulheres de Pedra com Marielle vai do 

contato pessoal até os níveis institucionais, pois algumas delas já a acompanhavam e se sentiam 

representadas pelo seu caminhar e por suas ações políticas. Independente desta questão mais 

individual, relacionada a cada integrante e não necessariamente ao Coletivo, Marielle é 

representada no curta como um dos exemplos de luta por justiça e equidade racial e social. Feito 

como um manifesto audiovisual (figura 36), ou manifesto ritual, a presença dos textos, da trilha 

sonora e dos depoimentos consolidam uma relação positiva do grupo com a figura de Marielle 

Franco pois a partir desses elementos pode-se perceber a imagem da vereadora sendo construída 

como ícone - estereótipo positivo de mulher negra -, associada a um espaço de luta e conquistas 

da cultura e do movimento negro feminino. Por exemplo, já no início do curta há uma cartela 

que diz “Não serei interrompida” (figura 37), frase de Marielle verbalizada antes de ser 

assassinada e que vem sendo utilizada nas manifestações e atos em sua memória. 

A frase que abre o curta-metragem, “não serei interrompida”, proferida por 

Marielle Franco em seu discurso na câmara no dia 8 de março de 2018, Dia 
Internacional da Mulher, acontece após ser interrompida por um cidadão aos 

gritos de “Viva Ustra", em sua fala sobre violência contra a mulher. (GODOI, 

2018, p.30) 

 

Em menção às personalidades trazidas pelo sagrado feminino de origem africana, a 

relação que mais se destaca neste curta é a representação da Deusa Iansã, que recebe com 

bênçãos a “passagem” (morte) da deputada; ou a própria, sendo representada pelo arquétipo que 

a deusa evoca. Na tradição negra africana, esse orixá é dona de uma valentia que em 
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nossa cultura ocidental pertenceria ao gênero masculino. Tanto na umbanda como no 

candomblé sua energia vital é reconhecida pela disposição de se posicionar à frente das lutas, 

nos campos de batalha. Outra indicação é a sua disposição de sempre enfrentar os seus próprios 

medos. 

O voluntarismo e a sensualidade agressiva e Iansã revelam outra dimensão do 
feminino: é aquela que não teme a luta, ama os desafios e ‘não admite 

obstáculos a seus desejos’ (...). De temperamento forte, intrépida, voluntariosa 

e sensual, Iansã é uma deusa guerreira. Ela luta ao lado de Xangô, seu marido, 
e domina o espírito dos ancestrais (os Egungun). Deusa do fogo e das 

tempestades controla os raios (Xangô tem o domínio sobre os trovões). 

(CARNEIRO, S., CURY, Cristiane, 2018, p. 128). 

 

Segundo Godoi, as imagens do filme se dividem em dois planos existenciais: um 

material, representado pelo plano em que vivemos, e o outro localizado entre o material e o 

espiritual, representado pelo plano ''onde se abandonam os hábitos e abrem-se completamente 

para o destino (Marina Abramovick, 2016 apud GODOI, 2018, p.30). A cena (figura 38) que 

fecha o primeiro plano tem locação próxima à Casa das Pretas, lugar onde Marielle se 

apresentou antes de ser assassinada, e o texto são sobre a chuva e a ventania, enquanto símbolos 

de Iansã, que ressoavam naquele dia. Para o ato, esse acontecimento estava representando o 

desencarne de Marielle sendo recebida nos “braços de Iansã, como já colocamos. Na cena 

seguinte (figura 39), há a performance da Verônica da Costa sob o título de ''Trovão'' que lê 

trechos do texto “Iodo e Y Now Frágil'' de Tatiana Nascimento, que também relaciona Marielle 

Franco à Iansã: “Eparrey Oia! Eu sei ser trovão e se eu sei ser trovão que nada desfez, eu vou 

ser trovão que nada desfaz. Eu sou o trovão e nada me desfaz”. 

 

Figura 38 – Frame “Mar de Elas”, depoimento sobre Marielle na Casa das Pretas. 
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Figura 39 – Frame “Mar de Elas”, performance da Verônica da Costa sob o título de ''Trovão'' 

 

O arquétipo de Iansã, portanto, encontra-se presente na representação que o coletivo 

aciona para Marielle. O empoderamento, a coragem, a valentia e o feminino em sua máxima 

potência como qualidades positivas permeiam a construção também do sagrado; parte e/ou 

elemento de constituição do plano espiritual na montagem do curta identificado pela integrante 

Isabela Godoi. As cenas seguintes são um conjunto de outras performances que continuam 

falando sobre essa representação e contextualização do plano entre o espiritual e o material. O 

cenário, nesse momento do filme, divide-se entre a região da Praça Mauá e algumas ruas do 

centro próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil, locações dos dois primeiros curtas e que 

aqui fazem sentido não só pela simbologia relacionada à África negra mas, especialmente 

porque o processo de revitalização chamado ''Porto Maravilha'' - cujos objetivo incluíam a 

construção do Museu do Amanhã e do Museu da Arte do Rio, fundação do Pier Mauá e 

restauração da fachada do Palacete Dom João de 1912 – implicou, para que tal projeto se 

realizasse, em significativas perdas e prejuízos da população local e do seu entorno, incluindo 

a memória afrodescendente que permeia o lugar48. 

Problematizar o Projeto Porto Maravilha, portanto, vai de encontro a um processo de 

luta e configuração de reparação aos povos e cultura de origem afrodiaspórica que, já acionados 

em Elekô e Quijaua, ganha proporções ainda mais densas em Mar de Elas. Isto porque, gravar 

neste lugar, cria um paralelismo entre a busca por memória, afirmação e conhecimento de todas 

histórias relacionadas à escravidão e à diáspora e as motivações que 

 
48 Ver GUIMARÃES, Roberta Sampaio. 2014. A utopia da Pequena África: projetos urbanísticos, patrimônios e 

conflitos na Zona Portuária carioca. Rio de Janeiro: Editora FGV. 
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resultaram no assassinato de Marielle e seu motorista Anderson. Afinal, a Praça Mauá se 

constitui como centro de resistência política e de criação da cultura negra carioca49. Sua 

existência valida a presença de heranças culturais negras nos seus mais diversos modos, seja na 

musicalidade, na territorialidade, ou religiosidade, além de outros aspectos de resistência, pois 

o local foi, até meados do século XIX, a principal zona da cidade que recebia e realizava o 

intercâmbio do comércio de negros escravizados. Já hoje em dia tenta de todas as formas, 

institucionais ou não, manter viva essa memória, assumindo, assim, os processos que agora são 

denominados reescrevivência50. 

Essa intencionalidade de relação com a memória não exclui, por outro lado – e, na 

verdade, nos parece uma das consequências deste posicionamento já que a dor pelo assassinato 

lesa o corpo-espírito – as performances ligadas ao processo de cura. Uma evidência deste 

investimento narrativo está na sequência, Lumena Aleluia que começa com a performance 

“Máquina de Cura” (figura 40), que se constitui de um chamamento para que as mulheres 

fiquem próximas, mostrem-se unidas. Assim, todas ficam enfileiradas, lado a lado, e, nesta 

posição iniciam o processo de cura. Os movimentos significam referência às Deusas do Sagrado 

feminino de matriz afrodescendente, podendo-se ver a relação do som entoado como evocação 

das incorporações que que ocorrem dentro de terreiros de religiões de matrizes africanas ou, no 

mínimo, podem ser percebidas como vivências ancestrais presentificadas nos corpos negros 

femininos ainda hoje, em especial pelos vínculos tecidos pela memória e afeto. 

 

Figura 40 – Frame “Mar de Elas”, performance “Máquina de cura”, Lumena Aleluia. 

 
49 Passados Presentes. Filme. Disponível em: http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php. Acesso em: 11 

nov. 2019. 
50 Conceito criado por Conceição Evaristo que significa escrita que nasce do cotidiano, das memórias e das 

experiências de vida de cada um, neste caso, fazendo referência a sua própria vida e do povo preto/negro sobre 

qual escreve. Ver Beco da memória de Conceição Evaristo, 2018 [e todas as outras obras da autora]. 

http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php
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Em “Mar de Elas” a direção é assinada como “Livre e Coletiva”, porém outras cartelas 

especificam as categorias profissionais das participações e contribuições. Em uma delas há um 

tópico intitulado “nós somos”, que informa quem são essas pessoas e grupos na direção. Dessa 

vez inclui-se outros grupos e coletivos além do Mulheres de Pedra que são o Agô Yá Produções, 

Grupo Emú, Dembaia, Baque Mulher, Angoleiras Pretas, Núcleo Preta, Agência Naya e 

Coletivo Elekô. Há, também, referência a participações individuais. Tais colaborações 

reforçam, mais uma vez, que esse é um projeto de produções coletivas e horizontais inspirado 

por suas experiências cotidianas e escrevivências próprias e das memórias diaspóricas de seus 

antepassados de tradição afro-brasileira. Tantas diferenças, em relação aos curtas anteriores, 

marca, para nós, como destacamos inicialmente, um momento de inflexão na trajetória do Mar 

de Elas algo que, a nosso ver, traz outras perspectivas para a continuidade do grupo agora 

carregando em seu percurso não só uma solidez que permite a abertura a novos projetos, mas 

também um claro e evidente posicionamento político que impactou em algumas mudanças da 

linguagem audiovisual com incorporação dos depoimentos ao lado das performances. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, como foi estruturado e desenvolvido, embute um propósito de 

continuidade com foco nos chamados coletivos de cultura negra, dentre os quais destacamos 

para nossa investigação o estudo de caso do Coletivo Mulheres de Pedra. A proposta de iniciar 

estas Considerações Finais apontando para um projeto que vai além do realizado fundamenta-

se, primeiro, por algo que já mencionamos desde a Introdução desta dissertação, que é o fato de 

termos nos debruçado sobre um fenômeno social contemporâneo que, se existe desde os anos 

1970-80 (NASCIMENTO, 2008), ganhou novo fôlego neste século XXI, quando as formas de 

luta e resistência política têm sido constante e amplamente revistas, criticadas e, portanto, 

abertas às outras propostas de organização o que, por si só aponta para uma demanda de estudos 

muito além do que nos propusemos a desenvolver nesta dissertação. Um diagnóstico que se 

apresenta justamente pela proposta de organização em coletivos ser resultado de um processo 

histórico recente e, pela complexidade da sua formação indica a necessidade de serem 

investigados por diferentes campos teóricos. Esta é, portanto, nossa primeira (auto)ressalva em 

relação ao trabalho que fizemos. Uma posição que se coloca, de forma potente, como um dos 

resultados deste percurso. 

Mas, claro, ao mesmo tempo que os dados acima podem ser apresentados como 

primeiro ponto destas considerações finais, é preciso demarcar que foi justamente esta situação 

que nos levou ao ponto de partida desse trabalho, isto é, à proposta de uma espécie de imersão 

nesta temática, para conseguirmos mapear sua abrangência no país e, também tentar 

compreender e localizar a forma como os coletivos se expressavam e interagiam com a 

sociedade a partir das pretensões que estabeleciam para existir. A proposta nos levou a um 

cenário rico em diversidade e com algumas surpreendentes situações. Uma delas é o fato de  os 

coletivos serem hoje objetos de pesquisas de seus próprios integrantes quando estes acessam as 

universidades, algo que se ampliou, inclusive, pela abertura ao ingresso na universidade 

pública, promovida nos governos Lula-Dilma (2003-2016). O que só adensou a nossa proposta 

no sentido de procurar dialogar com estes estudos, buscando, com este movimento, ampliar 

nossa perspectiva de investigação na medida que o percurso pretendido por este trabalho 

vislumbrava, desde o seu início, pesquisa de campo, mesmo que pontual e breve como as que 

realizamos. E, também, é óbvio, incorporar estes estudos no desenho do “estado da arte” da 

nossa temática. 
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Assim, após o mapeamento que apresentamos de modo sintético – por uma questão de 

objetividade e definição mais focada do nosso objeto de pesquisa – no primeiro capítulo dessa 

dissertação, o que ficou evidente, para nós, foi uma significativa adesão dos movimentos negros 

a esta estratégia de atuação que são os coletivos. O que nos levou a definir o objeto de pesquisa 

a partir de uma dupla condição: ser um coletivo de mulheres negras e se expressar através do 

audiovisual, pois ambas situações estão no foco do nosso interesse enquanto pesquisadora em 

processo de formação. Desdobrando, assim, estes dados, antes, ainda, de iniciar as citadas 

pesquisas de campo que realizamos, procuramos dialogar com os estudos sobre a mulher negra. 

Uma decisão metodológica que nos colocou frente aos debates que envolvem o feminismo, o 

feminismo negro e outras questões raciais onipresentes no Brasil em especial, mas também em 

outros países em que os conflitos civis provocados pela escravidão dos africanos persistem, a 

despeito de tantas lutas e conquistas. Neste momento, despontaram como interlocutoras 

fundamentais a esse trabalho autoras como Angela Davis, bell hooks, Patrícia Hills, Djamila 

Ribeiro, Lélia Garcia, Sueli Carneiro entre outras. Isto é, bucamos as vozes de intelectuais e 

ativistas que contribuíram e contribuem para tantos diagnósticos e formação do olhar e 

protagonismo das mulheres negras, já que este era um dos eixos norteadores da pesquisa, como 

se confirma no primeiro capítulo desta dissertação. 

De todo modo, é também necessário afirmar aqui que ressaltamos este percurso porque 

sabemos dos seus limites. Querer abordar uma temática tanto ampla quanto complexa como é 

o território do feminismo negro, impõe a necessidade de definirmos muito estreitamente os 

focos e as ambições da nossa pesquisa. Situação que nos levou ao Coletivo Mulheres de Pedras. 

Como já narramos, trata-se de um grupo do qual estávamos próximas fisicamente, o que, a 

nosso ver, contribuiria muito para uma pesquisa que incorporasse o “corpo-a-corpo”, a 

conversa, a entrevista, a vivência, além de reunir as condições que privilegiamos nesta pesquisa, 

conforma acabamos de mencionar, isto é, trata-se de um coletivo de mulheres e que se expressa, 

também, pela produção audiovisual. Enfim, a proximidade física permitiu duas idas à sede do 

Coletivo Mulheres de Pedra e três encontros com membros do Coletivo na Mostra de Narrativas 

Negras: um evento realizado na Escola Darci Ribeiro (centro do Rio de Janeiro), outro no MAR 

– Museu de Arte do Rio e, uma terceira vez na Universidade do Rio de Janeiro quando 

participamos de uma mesa  que debateu o curta Mar de Elas. Essas interações abriram espaço 

para que adentrássemos o universo do Coletivo o que reverberou na análise das obras – como 

se confirma no corpo da 
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dissertação -, além da produção de uma breve recuperação histórica do Mulheres de Pedra. Não 

bastasse, em termos da pesquisa, ousamos dizer que estas movimentações impactaram nosso 

olhar e reflexões abrindo perspectivas que a análise das obras, se realizada apenas a partir do 

acesso a estas via redes sociais, com certeza, seria outra (e aqui não estamos querendo apontar 

qualificações diferenciadas e sim reforçar como se deu o caminho da pesquisa). 

Em paralelo a estes encontros, a construção da fundamentação teórica da pesquisa, 

seguia. Para nós era fundamental compreender o impacto do cotidiano tanto nos coletivos, de 

modo geral, como em Mulheres de Pedras e suas obras, isto é, como o cotidiano estava presente 

ou não nos curtas. As discussões, sob este propósito, recuperaram principalmente Agnes Heller 

(1985) e todo o arcabouço teórico que ela propõe quando relaciona cotidiano e história. A 

autora, quando estabelece este vínculo, retira o cotidiano do escopo do senso comum e recupera 

sua potência na perspectiva da transformação social. Algo que traduz as intencionalidades que 

justificam a existência dos coletivos já que, ao cercar o preconceito na sua construção a partir 

de juízo de valores, a autora nos dá um importante instrumental para observar as táticas de 

enfrentamento dos preconceitos em especial contra o corpo da mulher negra, tão definido 

pejorativamente na cultura de massa e tão construído historicamente como mostramos. Outra 

autora essencial para esta percepção do cotidiano expresso nas obras foi Conceição Evaristo ao 

nos trazer o conceito de escrevivência pois este conceito dimensiona a potência do cotidiano na 

perspectiva da reconstrução do imaginário e da percepção mesma do corpo negro feminino além 

de trazer a ideia do corpo-documento proposta, como destacamos no nosso trabalho, pela 

historiadora do movimento feminista negro brasileiro, Maria Beatriz Nascimento (2006). 

A articulação, portanto, deste corpo teórico e o levantamento realizado sobre os 

coletivos no país nos levaram às obras do Mulheres de Pedra, cuja travessia de construção de 

identidade também pautou nossa investigação. Afinal, seu histórico traduz a busca por ações 

que hoje se constroem no cotidiano das integrantes que se expressa em um imbricamento de 

reflexões e ações, sendo que estas não são fechadas em si mesmas: elas transcendem, inclusive, 

as participantes do grupo pois este está aberto a outras presenças, mesmo que transitórias, como 

vimos neste trabalho. Assim, suas representações das temáticas negras são construídas para 

todos os indivíduos, não são apenas para àqueles pertencentes a esta identidade, pois são objetos 

de reflexão e questionamento sobre como construímos corpos negros na sociedade. Suas ações 

coletivas, assim, saem do audiovisual para a sociedade e 
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vice-versa. Os protagonismos dos corpos negros femininos são construídos a partir de uma 

memória histórica do corpo negro em diáspora que se desenvolveu dentro do sistema escravista 

brasileiro. Logo, são formas contra a discriminação que o corpo negro feminino tem sofrido ao 

longo dos anos e de suas determinações de padrões e perfis impulsionados pelo mesmo regime. 

Seu fazer audiovisual, portanto, inclui estes referenciais às suas produções e criam narrativas 

alternativas que passam a focar na cura, nas escrevivências e no fortalecimento de seus iguais. 

Não se trata de um caminho aleatório já que, sabemos, durante os longos anos do 

regime escravocrata brasileiro houve diversas maneiras de resistência e sobrevivência de negros 

e negros escravizados que a chamada história oficial buscou soterrar ou, simplesmente, ignorar, 

o que resultou em um histórico muito parcial do que foi (e ainda é) a escravidão no Brasil e 

todas as suas consequências e impactos na vida atual de todos: a permanência do racismo que 

direciona tantas ações e preconceitos e a persistência de uma sociedade profundamente desigual 

e injusta. Ora, não há como ignorar, hoje, esta realidade. Portanto, o Coletivo, enquanto um 

movimento social se apresenta (e se representa) como mais uma provocação e produto social 

que questiona os resquícios dessa história perversa, bárbara. Encontra-se inserido no contexto 

de reivindicação de profundas transformações sociais e aciona, particularmente, o audiovisual, 

como um instrumento-ação. Propõe-se a desnaturalizar a sub-representação que localiza a negra 

à margem da sociedade recorrendo às narrativas afrocentradas e carregadas de simbologias que 

remetem a elos aparentemente perdidos mas que se apresentam potentes no sentido de não 

deixar esvair a memória, não esvaziar a história das ações bárbaras, que semearam tantas dores 

e preconceitos. Na sua forma de fazer, o Mulheres de Pedra aciona processos de questionamento 

da nossa identidade brasileira que ainda se reproduz em pré-conceitos sobre identidade e raças. 

Este Coletivo não é o único que age e existe dessa maneira, claro. No entanto, o seu 

estudo de caso propõe atentar para a formação de outros coletivos que se utilizam do audiovisual 

como um dos instrumentos possíveis de expressão e inquietações que visam a transformação da 

atual realidade. Observado em dimensão micro do território da comunicação, cultura e arte, 

nossa pesquisa apontou para as problemáticas cotidianas que emergem do e no grupo como 

acionadoras criativas que justificam a existência do mesmo; já observado em termos macro, 

percebe-se e evidencia-se no Mulheres de Pedras – e, por extensão, nos coletivos que carregam 

propostas similares - um movimento que reivindica amplas e estruturais mudanças na 

percepção e investigação do desenho da sociedade 
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brasileira, o que impõe, intrinsicamente, a necessidade ações políticas que, de fato, rearticulem 

o pacto social. Além disso, evidencia também que o cinema e o audiovisual, nesta fórmula 

coletiva específica do seu fazer, aponta para modificações na própria área da comunicação, 

quando os coletivos investem em produções que se apresentam fora dos modelos usais do 

mainstream, utilizando as performances e as experimentações de linguagem do “cinema ritual”, 

uma proposta que embute a horizontalidade do processo ao mesmo tempo que também permite 

o acesso livre às obras, algo que ainda não garante o diálogo com um grande público mas que 

se insere nas brechas fecundadas pelas próprias contradições que o sistema capitalista gera. 

As narrativas de protagonismo feminino negro englobam as experiências das 

integrantes do coletivo, assim como de outras mulheres negras que se uniram ao processo por 

elas iniciado, ou que assistiram aos curtas-metragens depois de prontos. O Mulheres de Pedra, 

assume, deste modo, a chave que localiza a mídia em seu papel de formadora de imaginários e 

complexidades, capaz de proporcionar outras percepções coletivas, individuais e cotidianas. 

Coletiva pelo investimento na construção do coletivo enquanto uma “produtora audiovisual”, 

carregando, assim, outra concepção de “quem é dono do quê”; individual, por servir de meio 

de formação para integrantes do grupo no mercado do cinema e audiovisual, como Isabela 

Godoi e Erika Candido; e, cotidiana, por incitar novas narrativas e desconstruir pré-conceitos. 

O audiovisual, neste caso, identifica-se como um processo de formação de identidade coletiva 

e individual do Coletivo Mulheres de Pedra, onde, sem exceção, todas passaram. Este passou a 

fazer parte da forma coletiva de existir, não se podendo analisar os seus filmes sem nos 

debruçarmos sobre a sua construção identitária. 

Finalmente, procurando encerrar estas últimas reflexões, ressaltamos que chegar ao 

Coletivo de Mulheres de Pedra foi uma travessia do geral para o particular e do particular para 

entender o geral, com a qual também nos identificamos - reafirmamos outra vez – em função 

de um “lugar de fala” (RIBEIRO, 2018) que assumimos desde o início desta pesquisa. Por isso 

mesmo, escrever sobre elas academicamente é perceber que este trabalho não será o primeiro 

nem o último que vai se debruçar sobre este Coletivo e suas obras, inclusive porque, como já 

colocamos em outro momento desta dissertação, algumas integrantes também produziram suas 

pesquisas sobre as vivências ali, trabalhos com o qual, inclusive, buscamos dialogar. Assim, 

sem qualquer pretensão de ineditismo, nossa ideia foi nos somarmos a este território que hoje 

busca colocar em evidência essa movimentação fértil que se organiza e se projeta na perspectiva 

das transformações sociais e, sob este horizonte, investigam os 
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caminhos que muitos outros coletivos de cultura negra podem estar fazendo ao mesmo tempo 

que investem na reflexão e luta contra o racismo estrutural deste país. O trabalho de análise dos 

filmes, portanto, vem de um olhar de fora – mesmo que também escrito por mim, mulher negra 

e do setor audiovisual – que questiona as representações e delegações de perfis de mulheres 

negras quase sempre sub-representadas e estereotipadas em perfis degradantes. 
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7. ANEXO 

 
7.1. Ficha Técnica “Elekô” (2015) 

 

Pesquisa e Locação: Fernanda Torres Lima 

Concepção Artística: Livia Vidal, Leila Netto 

Produção: Erika Candido, Monique Rocco, Roberta Costa 

Direção de Fotografia: Ana Rovatti 

Direção de Arte: Gaya Rachel 

Edição: Amanda Palma, Adriana Bassi 

Som direto e Mixagem: Raquel Lázaro 

Câmera: Ana Rovatti, Maíra Barillo 

Trilha Original: Ana Magalhães 

Percussão e voz: Ana Magalhães, Daí Ramos, Roberta Costa, Dani Gomes 

Figurino: Andrea Villas Boas 

Preparação Corporal: Dani Gomes 

Abertura e Logo: Ana Almeida 

Still / Making Of: Nati Sponge 

Alimentação deliciosa: Carol Alves, Leila Netto, Ana Magalhães, Renata Souza, Livia Vidal, 

Dani Gomes, Gaya Rachel, Roberta Costa 

Apoio / Produção: Renata Souza, Carol Alves 

 

 

Performances: 

“NAU” (Simone Ricco, Daí Ramos, Livia Vidal, Dani Gomes e Angela Peres) 

Poesia “Loucura Sã” (Simone Ricco) 

“Lei do Ventre Livre” (Veronica da Costa, Eva Costa e Andrea dos Anjos) 

“Colheita de Sopros” (Millena Lízia) 

“Uma Epifania” (Daí Ramos, Ana Magalhães e Dani Gomes) 

Texto “De cores e curas” (Dani Gomes) 

“Movimento Encarnado” (Andrea Villas Boas, Simone Ricco, Daí Ramos, Livia Vidal, Dani 

Gomes, Fernanda Torres Lima, Ana Magalhães, Leila Netto, Roberta Costa e Gaya Rachel) 

 

Músicas: 
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“Movimento Pequena África” - Ana Magalhães 

“Movimento Café” - Ana Magalhães 

“Vovó não quer casca de Coco” - Ponto de Umbanda 

“Dá Licença” – Ponto de Abertura 

 

Sinopse: Um fio de poesia vermelha conduzindo a experiência audiovisual de fazer-se e afirmar-

se na loucura das condições de ser negra e mulher. Olhando a história a partir do porto, 

reconhecer e afirmar as potências e a beleza. Parir do próprio sofrimento um horizonte de 

liberdade, apoio e colaboração. Encontrar na presença de outras mulheres a força do feminino e 

o sagrado sentido de ser, até poder celebrar a vida, em fêmea comunhão e sociedade. (Elekô, 

2015, Afroflix) 

 

 

7.2. Ficha Técnica “Quijaua (2016) 

Uma realização coletiva; 

Coletivo de produção: Raissa Rodrigues, Maria Carol Almeida, Érika Candido, Luciana 

Pereira, Roberta Costa. 

Coletivo de Fotografia: Amanda Palma, Melissa Rocco, André Bitterncourt, Leandro Cunha, 

Vini Guerra. 

Still: Alissa Seidi, Tuanny Medeiros, Leandro Cunha. 

Coletivo de Making OF: Patrícia Bastos, Tuanny Medeiros, Leandro Cunha. 

Coletivo de Som: Clara Baldan, Raquel Lázaro, André Bittencourt. 

Coletivo Trilha Original: Ana Beatriz, Ana Magalhães, Beà Felício, Dai Ramos, Gabrielle de 

Souza, Jec Barbos, Maria Carol Almeida, Patrícia Dos Santos, Verônica da Costa. 

Coletivo edição: Amanda Palma, Isabela Godoy, Laís Dantas, Sassá Souza, André 

Bittencourt, Vini Guerra. 

Coletivo de Arte: Aissa Seidi, Evelyn Abarca, Gabrielle de Souza, Gaya Rachel, Marah Silva, 

Quesia Pacheco, Samantha Guedes, Sassá Souza, Verônica da Costa, Felipe Carvalho. 

Elenco: Ana Magalhães, Aissa Saidi, Beá Felicio, Dai Ramos, Evelyn Abarca, Isa Oliverira, Jec 

Barros, marcella Gobatti, Melissa Santos, patrícia Bastos, Patrícia dos Santos, Quésia Pacheco. 

Sassá Souza, tatiana Henrique, Thainá Farias, Verônica da Costa. 

Apoio: Mulheres de Pedra 

Agradecimentos: Dani Araújo, Fernanda Torres, Lívia Vidal, Samanta Guedes, Morador Zé 

Raimundo, Moradora Sidinéia Martins. 

Sinopse: filme sobre cura e fortalecimento feminino, construído coletivamente. O banho com 
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ervas vem para renovar as energias da nossa existência. A renovação faz parte de um processo 

cíclico que nos acompanha desde o ventre de nossas mães e a água segue sempre percorrendo 

tudo levando pureza para alma. 

 
 

7.3. Ficha Ténica “Fé... Menina” (2017) 

Um projeto de: Alessandra Kelly Tavares de Oliveira, Aline Nascimento, Amanda Palma, Ana 

Beatriz, Ana Magalhães, Ana reis, Aparecida Silva, Beà Felicio, Carmen Fausstino, Carmen 

Lucia, Carolina Teixeira, Cássia Nassar, D. Nair, Dai Ramos, Danielle da Silva,  Erika Candido, 

Evelyn Carolina, Flávia Rosa, Gabriela dos Santos, Gaya Rachel, Helena da Silva, Isa Oliveira, 

Isabella Godoi, Isabella Souza, Ivani Francisco, Jenyffe Nascimento, Jorgete Barbosa, Leila de 

Souza, Livia Vidal, Luana Bayô, Luciana Pereirea, Marah Silva, Maria Carolina, Maria Edijane, 

Maria Maya, Mariana de Brito, Mariana Maia, Marina Faustino, Millena Lízia, Monique Rocco, 

Nádia Lúcia…. 

 

Coletivos Artísticos: Mulheres de Pedra, Periferia Segue Sangrando, Baque Mulher Rio de 

Janeiro, O amor cura - Núcleo Mulheres Negras, As lunares, Fala Guerreira, Dembaià. 

Direção de Fotografia: Erica Rocha Marinho 

Direção de Cena: Amanda Palma, Monique Rocco. 

Câmera: Mariana Bley, Thais Alvarenga, Maíra Barillo. 

Figurino: Cassia Lyrio, Gaya Rachel Neves e Castro, Marah Silva. 

Maquiagem: Gaya Rachel Neves, Cali Lyrio. 

Produção: Erika Candido, Maria Carolina, Monique Rocco, Amanda Palma, Luciana Lú, 

Roberta Costa. 

Performance: Ana Magalhães, Dai Ramos, Danielle Rarujo, Suellen Carvalho, Nádia Lúcia, 

Monique Rocco, Leila de Souza, Simone Ricco, Livia Vidal. 

Trilha sonora: Dai Ramos, Ana Magalhães, Maria Maya, Beá Felicio, Sabrina Chaves, Tenily 

Guian, Maria Carolina, Tina, Aissatu Seidi. 

Edição: Amanda Palma 

Captação, edição e mixagem de som: Raquel Lazaro. 

 

Sinopse: Mangue, terra, água, barro, vida, criação. Nossa ancestralidade vibra na face da baía de 

Sepetiba, à luz da lua e do sol, acorda a potência feminina, saudando o ventre da vida. Conectadas 

com o sagrado dos elementos, o fogo, a terra, o ar, a origem que da água desponta, ecoa o 

encontro há tempos marcado e vivenciado por mulheres. A Série Fé...menina é experiência-
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vivência que conecta periferias, coletivas, úteros, estéticas, memórias, inspirações. Ritual 

audiovisual feminino que celebra a ancestralidade e desperta potências pretas. 

 

Iluminadas pela lua, as deusas adentram o ventre poético do manguezal. Sob a luz da minguante 

o endeusamento se revela em gestos, movimentos, oferendas que movem a travessia marcada 

por fé, feitiço e sabedoria. 

 

1.1. Ficha Técnica “Mar de Elas” (2018) 

Direção Livre e Coletiva 

Nós somos: Agô Yá Produções; Mulheres de Pedra; 

Grupo EmÚ, Agência Naya, Coletivo Elekô 

Orientação Espiritual: Mãe Celina de Xangô 

Produção: Ana Beatriz Silva, Érika Candido, Gabriela Freiras, 

Luana Dias, Roberta Costa. 

Câmeras Bapho: Gabrielle Souza, Marina alves, Monique Rocco, Pamela Nogueira, Priscila 

Alves. 

Figurino: Marah Silva, Samantha Guedes. 

Pintura Corporal: Joyce Oliveira Eniov. 

Edição: Amanda alha, Elis Pinto, Isabela Godoi, Juliana Baraúna, Rachel Beatriz. 

Montagem: Natara ney, Raquel Beatriz, Juliana Baraúna. 

Correção de cor 

Juliana Baraúna 

Mixagem: Raquel Lázaro 

Pós Produção: Ana Beatriz Silva, Juliana Baraúna, Luana Dias, Roberta Costa. 

Design: Bruna Souza 

Ilustrações: Aissa Seidi 

Rotoscopia: Indira Rodrigues 

Comunicação: Aza Noar 

Logger: Is Teixeira 

Som Direto: Isabela Godoi, Rachel Lázaro, Roberta Costa. 

Trilha Sonora Original: Ana Beatriz Silva, Ana Magalhães, Beá, Bela Santilli, Dai Ramos  

Josi Oliverira, Priscila Marinelli, Raquel Terra, Sandrinha Viana, tati Silva, Tati  Vilela, 

Tenily Guian, Veronica Bonfim, Veronica da Costa. 

Transcrição: Aissa Seidi
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Performances: 

Ato companha dos 21 dias de ativismo contra o racismo (19.03.2018); 

Eu mulher negra (Grupo Emú e Núcleo Preta) - Intérpretes criadoras: Sol Miranda, Marcela 

Golbatti, Tati Villela e Aliny Ulbricht - Intérpretes Musicais: Luísa Mello, Luísa Otero, 

Reinaldo Junior e João Nazaré; 

Ato casa das pretas/coisa de mulher (21.03.2018/ Coletivo Angoleiras Pretas) - Fala: Marcelle 

Esteves (Cortejo Baque Mulher); Fala: Indianara Siqueira (Panteras Negras) 

- 

Performances Homenagem Despedida: Trovão (Verônica da Costa), Okan nami- o mesmo 

coração (Livia Laso e Aliny Ulbricht; Satisfação às Yabás (Valéria Monã); Toá (Tati Villela); 

Uma é a Certeza do Infinito (Sol Miranda); Máquina de cura (Lumena Aleluia); Cura; Axé 

Dendê; Vai lá menina. 

- 

Música: 

Toda Bahia Chorou; 

Vim no Navio de Aruanda, 

Aruanda ê; 

Mar de Inaê. 

- 

Poesias: 

Y now frágil (Tatiana Nascimento); 

Travessia (Aza Nieri); 

Banzo (Aza Nieri). 

 

Sinopse: é a resposta coletiva de mulheres negras, do audiovisual, criadoras e autoras 

arrebatadas pelo assassinato da Vereadora Marielle Franco. 


