
(0) Comentários Votação:     0 Compartilhe: 4

Ausência de artistas afrodescendentes

permeia toda cultura brasileira
A chamada diversidade brasileira foi contestada pela falta de negros nas

arquibancadas dos estádios durante a Copa do MUndo
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INVISIBILIDADE NEGRA
A ausência de artistas afrodescendentes
permeia toda a cultura brasileira, do cinema à
música

Adriana Izel e Maíra de Deus Brito
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Dados das pesquisas A cara do cinema, de Marcia Rangel e Verônica Toste, do Grupo de Estudos Multidisciplinar da

Ação Afirmativa (GEMAA) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Literatura brasileira contemporânea: Um

território contestado de Regina Dalcastagnè da Universidade de Brasília (UnB).
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Durante muito tempo, o Brasil ostentou a crença de ser um paraíso racial que teria escapado do racismo.

Essa ideia surgiu, principalmente, por conta da comparação com outras nações em que o preconceito e a

discriminação racial eram mais expostas. Essa ausência de questionamento sobre o assunto dificultou o

enfrentamento do racismo no país (que sempre existiu).

Nos últimos meses, a Copa do Mundo foi responsável por despertar esse debate. A chamada diversidade

brasileira foi contestada pela falta de negros nas arquibancadas dos estádios. Dentro do campo, a

pouquíssima presença de crianças negras, que entravam ao lado dos jogadores, confrontou o evento que

teve como um dos temas “Copa sem racismo”.
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 Especialistas analisam os obstáculos da

representação negra nas artes

privadas, setores da educação e da saúde, e

ainda no ambiente artístico. Na sétima arte, a

situação foi comprovada por meio da pesquisa A

cara do cinema nacional, desenvolvida no Grupo

de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa

(Gemaa), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

O estudo analisou os filmes nacionais de maior bilheteria entre os anos de 2002 e 2012 e mostrou que

apenas 14% dos atores são negros e 4% das atrizes também. Os números ficam ainda mais alarmantes

quando investigada a participação em roteiro e direção: 4% dos roteiristas e 2% dos diretores são homens

negros. Nesses ambientes, não existe nenhuma mulher negra.

A matéria completa está disponível aqui, para assinantes. Para assinar, clique aqui.

Tags:  cultura  brasileira  afrodescendentes

Envie sua história e faça parte da rede de conteúdo dos Diários Associados.

Clique aqui e envie seu vídeo, foto, podcast ou crie seu blog. Manifeste seu mundo.

NR3 pintura eletrostatica
Anúncio nr3.com.br

Maxima qualidade em acabamentos Garantia de
qualidade e curto prazo

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2014/08/12/interna_diversao_arte,441829/especialistas-analisam-os-obstaculos-da-representacao-negra-nas-artes.shtml
http://impresso.correioweb.com.br/app/noticia/cadernos/diversao-e-arte/2014/08/12/interna_diversaoearte,138447/invisibilidade-negra.shtml
https://www2.correiobraziliense.com.br/seguro/digital/assine.php
http://www.correiobraziliense.com.br/outros/resultado_busca/?cx=017601035859718093098%3Aknzt7rggecg&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=cultura&foto.x=0&foto.y=0#931
http://www.correiobraziliense.com.br/outros/resultado_busca/?cx=017601035859718093098%3Aknzt7rggecg&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=brasileira&foto.x=0&foto.y=0#931
http://www.correiobraziliense.com.br/outros/resultado_busca/?cx=017601035859718093098%3Aknzt7rggecg&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=afrodescendentes&foto.x=0&foto.y=0#931
http://www.dzai.com.br/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C0nhJqGjrU9nuDvPQ0AHU8YG4DLnYmbICnbam-QPAjbcBEAEglcz1DlCPgsbq_f____8BYM3w7oCsA8gBAakCCSAt1_t0nT6oAwHIA8MEqgSZAk_QG1rkgcCcPUirhcTER23NduAoCYAexKtNDRbCbad3DuPw2OoGkTzYTz34K9YIohsLqheqc-XrcPSRj8UIASyiLR5l8BfmOB0rErNS34s-ATbpFyt-mUcfzSX7scDan07XAHDecCKgmDzY8HopVSSmomSL9u3WXuXrya9ORWcpwa3xGvY8HYxJcYOYQ_a04w1qELTF2ExVxBQCuTh2s5wEkoxkziCD1wJ7lLZVuK_pBS91BCTyDo3tNTq3ED16LaZnveBAXe5apPK6ipzwVicyngelac230bW2m5kMis6nfpdP4J8d7Iu_lSRkhHfGXsNu-OKvGTwR9UxER2YIcifkVTCmPdVy0Bjl48UWvCXkKKDvFa_8ibzHgAed-NcI&num=1&sig=AOD64_3E3U23iNISysMHV_Ab2rBGBNkiLA&client=ca-pub-0340026838236738&adurl=http://www.nr3.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C0nhJqGjrU9nuDvPQ0AHU8YG4DLnYmbICnbam-QPAjbcBEAEglcz1DlCPgsbq_f____8BYM3w7oCsA8gBAakCCSAt1_t0nT6oAwHIA8MEqgSZAk_QG1rkgcCcPUirhcTER23NduAoCYAexKtNDRbCbad3DuPw2OoGkTzYTz34K9YIohsLqheqc-XrcPSRj8UIASyiLR5l8BfmOB0rErNS34s-ATbpFyt-mUcfzSX7scDan07XAHDecCKgmDzY8HopVSSmomSL9u3WXuXrya9ORWcpwa3xGvY8HYxJcYOYQ_a04w1qELTF2ExVxBQCuTh2s5wEkoxkziCD1wJ7lLZVuK_pBS91BCTyDo3tNTq3ED16LaZnveBAXe5apPK6ipzwVicyngelac230bW2m5kMis6nfpdP4J8d7Iu_lSRkhHfGXsNu-OKvGTwR9UxER2YIcifkVTCmPdVy0Bjl48UWvCXkKKDvFa_8ibzHgAed-NcI&num=1&sig=AOD64_3E3U23iNISysMHV_Ab2rBGBNkiLA&client=ca-pub-0340026838236738&adurl=http://www.nr3.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C0nhJqGjrU9nuDvPQ0AHU8YG4DLnYmbICnbam-QPAjbcBEAEglcz1DlCPgsbq_f____8BYM3w7oCsA8gBAakCCSAt1_t0nT6oAwHIA8MEqgSZAk_QG1rkgcCcPUirhcTER23NduAoCYAexKtNDRbCbad3DuPw2OoGkTzYTz34K9YIohsLqheqc-XrcPSRj8UIASyiLR5l8BfmOB0rErNS34s-ATbpFyt-mUcfzSX7scDan07XAHDecCKgmDzY8HopVSSmomSL9u3WXuXrya9ORWcpwa3xGvY8HYxJcYOYQ_a04w1qELTF2ExVxBQCuTh2s5wEkoxkziCD1wJ7lLZVuK_pBS91BCTyDo3tNTq3ED16LaZnveBAXe5apPK6ipzwVicyngelac230bW2m5kMis6nfpdP4J8d7Iu_lSRkhHfGXsNu-OKvGTwR9UxER2YIcifkVTCmPdVy0Bjl48UWvCXkKKDvFa_8ibzHgAed-NcI&num=1&sig=AOD64_3E3U23iNISysMHV_Ab2rBGBNkiLA&client=ca-pub-0340026838236738&adurl=http://www.nr3.com.br

