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Descrição geral do produto:  

 

As negritudes são muitas, assim como são muitas as homossexualidades. Para abordar essas 

multiplicidades, foi concebida a reportagem “Negritude gay (r)existe e ocupa o espaço acadêmico”. A 

produção do material levantou estatísticas sobre a violência contra a população negra e a LGBT; buscou 

dados sobre o acesso de negros e negras no ensino superior; recolheu dados sobre a evasão de LGBTs no 

ensino médio e colocou esses números para dialogar. A reportagem foi produzida no âmbito da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por e com estudantes da Instituição.  

 

A produção buscou ouvir, também, a Diretoria de Ações Afirmativas, órgão institucional que atende as 

demandas desses e de outros grupos considerados minorias sociais dentro da UFJF. Com o objetivo de 

aproximar o conteúdo do material  e a realidade acadêmica que a produção busca retratar; através de 

depoimentos e registros imagéticos, três personagens (homens gays negros) relataram suas histórias, 

entrelaçando suas vivências dentro e fora da academia, em um ensaio fotográfico intitulado “Bafro”, que 

compõe a reportagem.  

 

O termo Bafro vem da união das palavras “bafo” ( vem de “bafão’, algo surpreendente, uma notícia muito 

boa) e afro (tudo que remete à descendência negra: beleza, cultura, som, movimento, etc.). O verbete é 

muito usado pela “geração tombamento”  que é uma das facetas que alguns e algumas  jovens do 

movimento negro aderiram. O “afrotombamento”, como também é conhecido o movimento dessa 

juventude, atua no enfrentamento aos sistemas de opressões (racismo, machismo, LGBTfobia, etc) e tem 

no uso de acessórios, tranças, roupas e maquiagens de cores vibrantes, além de uma atitude de 

autoconfiança, um processo de beneficiamento estético e político, de autoaceitação e superação de 

estereótipos. 

A publicação digital se insere na XII Conferência de Mídia Cidadã, na medida que visibiliza grupos 

socialmente marginalizados que acessam e permanecem nesses ambientes, ainda pouco inclusivos, e 

conseguem transformá-los em espaços de luta, resistência e militância. Pensar em direito à comunicação 

por uma cidadania justa, democrática e participativa, também é pensar em representatividade dos 

movimentos sociais populares, foco central deste trabalho a ser apresentado. 

 

Vale lembrar, que falar de representatividade não é apenas considerar o que está sendo dito sobre algo ou 

alguém. É também levar em consideração as formas empregadas para dizer, os alvos aos quais se 

pretendem atingir e por quem esse discurso está sendo construído. Dessa forma, para que uma publicação 

(livro, revista, jornal, etc) seja representativa é necessário que quem representa, quem é representado e 

quem essa representação atinge seja o público primeiro do material.  Nesse sentido, no ensaio “Bafro” - 

dentro da reportagem “Negritude gay (r)existe e ocupa o espaço acadêmico” - optou-se por um recorte 
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que se atentasse para a multiplicidade da negritude gay, primeiro para focalizar melhor o assunto e 

segundo por que a temática diz respeito aos repórteres que construíram a matéria. No caso deste trabalho, 

os condutores da reportagem são negros e gays. 

 

Considerando a ampla relevância da temática abordada; as urgentes discussões que o material suscita; as 

várias possibilidades de ressignificação do mesmo; bem como outras narrativas que podem emergir a 

partir dele; o trabalho se mostra de carácter pioneiro, considerando que há poucas publicações voltadas 

para esse público, sobretudo em Juiz de Fora e região. Desse modo, o presente material faz parte de um 

projeto, a ser concluído em novembro, de uma revista digital inédita que abordará a temática: da 

descoberta da sexualidade às discriminações, da aceitação ao empoderamento e suas respectivas relações 

com o grupo familiar, a sociedade, o meio acadêmico e os movimentos sociais populares. 
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