
O videoclipe foi um trabalho que 
o Coleti vo da Cidade desenvolveu 
para homenagear nossa Estrutural. A 
música escolhida é sensacional, uma 
composição de Fernando Borges, um 
rapper que é educador colaborador 
do Coleti vo. Teve tudo a ver com a ci-
dade! Também vieram várias pessoas 
para ajudar com esse vídeo. Durante 
a gravação do clipe as crianças e ado-
lescentes ti veram a experiência de 
fi lmar fotografar e atuar. Na semana, 
de 9 a 13 de novembro, um grupo de 
educandos teve também a missão de 
fotografar os basti dores do videocli-
pe, para termos o registro dessa expe-
riência. 

No primeiro dia, escutamos a música. 
No segundo dia, saímos para ti rar fotos 
da rua, das pessoas, e fazer entrevistas 
sobre a importância do videoclipe. Lu-
cas Reis dos Santos, de 17 anos, disse:  
“Eu acho muito legal, bastante criati vo 
essa ati tude de fazer o videoclipe’’.  E 
quando voltamos ao Coleti vo entrevis-
tamos nossos colegas sobre como foi 
parti cipar da gravação. “Foi muito im-
portante, uma experiência única’’, con-
tou o Davi Alves, 13 anos, adolescente, 
que parti cipa do Projeto Oca. Sobre a 
importância de parti cipar da gravação 
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GRAVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Durante a gravação do clipe as 
crianças e adolescentes tiveram a 
experiência de filmar fotografar e 
atuar. ‘’Me ajudou a refletir sobre 
as coisas, e a mostrar a minha 
comunidade na Cidade Estrutural’’

do videoclipe, Wisley Souza Mari-
nho, 9 anos, disse: ‘’Me ajudou a 
refl eti r sobre as coisas, e a mostrar 
a minha comunidade na Cidade Es-
trutural’’. Já Raissa Josino Almeida, 
10 anos, comentou: “Foi importan-
te fazer esse fi lme porque a gente 
gravou essa cidade bagunçada e a 
Santa Luzia também”.

Gravação de videoclipe: construção 
coletiva do olhar sobre a cidade
Por Raquel Souza Santos, 13 anos

Vídeoclipe: experiência de fi lmagem e homenagem à Cidade Estrutural
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No domingo, dia 08 de novembro, acon-
teceu, no Coleti vo da Cidade, o Primeiro 
Café da Manhã de Mulheres Negras. Logo 
depois do café, teve uma ciranda onde to-
das se conheceram. Elas eram de diversas 
cidades diferentes e ti nham histórias mui-
to emocionantes e incríveis. Uma delas 
contou que era neta de um escravo. 

O evento reuniu mulheres negras da 
Cidade Estrutural e do entorno na inten-
ção de conversarem para combater o ra-
cismo, o preconceito, a violência contra 
a mulher, o machismo e a exclusão da 
mulher negra. Isso foi uma preparação 
para a Marcha que aconteceu no dia 18 
de novembro, e que serviu para mostrar 
que mulheres negras tem o mesmo direi-
to que as mulheres brancas. 

Depois das apresentações teve uma 
ofi cina e as mulheres se imaginaram e se 
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A 1a Marcha das Mulheres Negras do 
Brasil reuniu muitas pessoas contra o pre-
conceito e o racismo. Aconteceu em Bra-
sília, no dia 18 de novembro. As pessoas, 
sobretudo mulheres negras e apoiadoras 
do movimento, se reuniram e depois se-
guiram andando, falando e gritando. Na 
concentração, uma intérprete traduzia as 
para a linguagem de libras.

Na marcha havia várias mulheres com 
cabelo Black Power e os educandos acha-
ram isso “show”. A educanda Nagylla 

Primeiro café da Manhã das Mulheres Negras

1ª Marcha das Mulheres Negras do Brasil

Bruno Ferreira Silva, 12 anos e 
Davi Alves Silva, 13 anos. 

Por Tainara Ferreira Lima, 09 anos, e
Estefany Moraes de França, 11 anos

desenharam “do jeito que acham que são”. 
Para fi nalizar, teve outra ciranda de despedi-
da. “Nós, do Coleti vo da Cidade, esperamos 
que aconteçam outros Cafés da manhã com 

o objeti vo de falar desse assunto: o racismo e 
preconceito. Agradecemos a todas as mulhe-
res que vieram para o 1º Café da Manhã das 
Mulheres Negras”,  disse Bruno Ferreira Silva.

Café da manhã com prosa sobre o combate ao racismo, ao preconceito, à violência 
contra a mulher, ao machismo e à exclusão da mulher negra.

Nayhara, de 10 anos, se inspirou nessas 
mulheres para afi rmar: “Tenho que ter 
orgulho do meu cabelo, sempre gostei e 
não vou chorar por causa dele”.

 Jovens e educadores do Coleti vo marcha-
ram para mostrar para as pessoas que os ne-
gros e negras também têm liberdade. A par-
ti cipação do Coleti vo da Cidade na marcha é 
muito importante, porque é um lugar em que 
se fala sempre sobre esse tema. “Tem gente 
que parou com o racismo e o preconceito, mas 
isso ainda acontece e não é bom. Acontece co-
migo, sou negra e essas ati tudes me magoam 
muito”, disse a educanda Estefany Moraes, 
de 11 anos.


