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Esta exibição aborda a temática do protagonismo feminino negro no 

audiovisual brasileiro contemporâneo, num contexto de ebulição de produções 

periféricas ou emergentes. Trazendo a discussão sobre o protagonismo de mulheres 

pretas que pensam e fazem audiovisual no Brasil, é possível pensar como a importância 

da ocupação do lugar de realização e de protagonismo nas telas nacionais contribui para 

a pluralização e desierarquização do fazer cinematográfico, assim como contribui para 

que vozes e perspectivas tradicionalmente silenciadas e desconsideradas ganhem 

visibilidade, utilizando como ferramenta a produção audiovisual. 

 

 

Fonte: FERREIRA E SOUZA (2018) 

 

O gráfico da a dimensão da discrepância que existe no meio cinematográfico 

quando o assunto é a participação de mulheres negras. O problema é mais sério quando 

é levado em conta outro elemento: Dentro dos 4% destinados à mulher negra, ainda há o 

problema na forma como esta subjetividade é retratada: Quase sempre objetificada, 
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ainda cheia dos problemas inerentes à hipersexualização do seu corpo. Na contramão 

deste problema está Yasmin Thayná com Kbela (2015). O curta apresenta  corpos 

femininos em um processo de desconstrução dos dogmas e paradigmas constituidos 

pelos ideias de beleza eurocêntricos, ao mesmo tempo em que as mulheres protagonistas 

das chocantes e alegóricas imagens produzidas pela cineasta da baixada fluminense 

também reafirmam suas belezas em outras bases, mais condizentes com suas 

ancestralidades e subjetividades.  

Ainda neste processo de autognose,de reconstrução de bases sobre as quais se 

fundam o ser feminino e negro, encontramos outro filme que narra uma verdadeira 

viagem de si a si mesmo, mas longe de ser uma obra existencialista branca.  Nome de 

batismo- Alice (2017), de Tila Chitunda, é o registro pessoal da viagem da cineasta 

recifence que procura varrer sua história familiar a contra-pelo, nadando contra a maré 

do apagamento de gerações de familiares, ao longo dos processos de fundação de nossa 

racista sociedade contemporânea.  Um filme que carrega grande e comovente carga 

afetiva e dramática, emergente das surpresas do processo de auto conhecimento e 

afirmação. A palavra-chave, força motriz da resistência e reinvenção dos dois filmes em 

questão, é afeto. Sejam as tramas afetivas familiares de Nome de Batismo-Alice, sejam 

os catarticos processos de redefinição do ser feminino negro em Kbela, as duas 

experiencias audiovisuais são formadas pelo afeto e destinadas a afetar quem as assiste. 

Estes filmes 

  

“(...) utilizam os recursos da ficção, do documentário e da 

animação para contar histórias a partir de seus lugares de fala, de suas 

vivencias e identidades raciais e de gênero. São narrativas do 

cotidiano, de rompimentos, de superação e afetos, construídas sobre o 

zelo de um fazer cinema que humaniza e plenifica as subjetividades da 

população negra.”  FERREIRA E SOUZA (2018) 

 

Lugar de fala  e afeto são conceitos centrais para pensar qualquer produção 

proveniente de novas e novos personagens na produção de arte. Deste modo, em se 

tratando da mulher negra, um nome incontronável é o de Conceição Evaristo e de sua 

escrita carregada com sua experiência. Permitindo-nos pensas em uma relação entre os 

dois filmes e a produção de Conceição, através do lugar de fala e dos afetos que 

perpaçam este corpo que é o outro do outro ( a mulher negra), as escrevivências da 



escritora se tornam video-vivências  com Yasmin Thayná e Tla Chitunda. Esta 

aproximação tem sua total dimenção nas palavras de Conceição:  

 

“Sendo  as  mulheres  negras  invisibilizadas,  não  só  pelas  

páginas  da  história  oficial  brasileira,  mas  também  pela  literatura,  

e  quando  se  tornam  objetos  da  segunda,  na  maioria  das  vezes,  

surgem  ficcionalizadas  a  partir  de  estereótipos  vários,  para  as 

escritoras  negras  cabem  vários  cuidados.  Assenhoreando-se  “da  

pena”,  objeto representativo  do  poder  falocêntrico  branco,  as  

escritoras  negras  buscam  inscrever  no corpus  literário  brasileiro  

imagens  de  uma  auto-representação.      Surge  a  fala  de  um corpo  

que  não  é  apenas  descrito,  mas  antes  de  tudo  vivido.  A  

escre(vivência)  das mulheres  negras  explicita  as  aventuras  e  as  

desventuras  de  quem  conhece  uma  dupla condição,  que  a  

sociedade  teima  em  querer  inferiorizada,  mulher  e  negra.  Na  

escrita busca-se  afirmar  a  duas  faces  da  moeda  num  um  único  

movimento,  pois  o  racismo como  lucidamente  observa  Sueli  

Carneiro,  (op.cit.  51)  “determina  a  própria  hierarquia de  gênero”  

em  sociedades  como  as  latino-americanas,  multirraciais,  

pluriculturais  e racistas.” EVARISTO, C. (2005). 
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