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Logline 

Três histórias de luta e resistência ao racismo. 

Sinopse 

Roberto Borges é professor do mestrado em Relações Étnico-Raciais do Cefet-RJ - curso que 

ele ajudou a criar.  

A professora Heloise da Costa realiza, numa escola municipal da Vila Cruzeiro, favela do 

Complexo da Penha (RJ), um projeto que trabalha a construção de identidade de crianças negras 

nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Aos 42 anos, Adelson Martins tenta terminar o ensino médio e gerir o seu próprio negócio, uma 

serralheria, com ajuda da esposa.   

O filme é um olhar sobre esses três personagens, aborda algumas de suas conquistas na luta 

antirracista, além de levantar questões sobre racismo na educação. O documentário A Pedra é 

uma produção do coletivo Siyanda - Cinema Experimental Negro e tem direção de Davidson 

Davis Candanda.  
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Coletivo Siyanda - Cinema Experimental do Negro 

O coletivo Siyanda, atuante na cidade do Rio de Janeiro, é um projeto sem fins lucrativos, que 

tem por objetivo desenvolver projetos audiovisuais (curtas-metragens, clipes, documentários, 

longas-metragens e tudo que envolve o universo audiovisual) que positivem a imagem de 

negros e negras nas mídias. 

O Siyanda Cinema Experimental do Negro, foi criado em 2016 após a filmagem do nosso 

primeiro filme, o curta: Siyanda. Desde o dia que nos reunimos e decidimos gravar nosso 

primeiro filme, sabíamos do poder de convencimento e de difusão de ideias que o 

cinema/audiovisual tem. Tendo isso em mente, firmamos o compromisso de assumir a 

responsabilidade de criar imagem, e representação, do povo preto de maneira respeitosa e 

responsável. 



Esse falta de representatividade, que vivemos na prática, foi corroborada por estudo recente do 

GEMAA (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa IESP-UERJ) que tendo 

como base os dados do (Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual da ANCINE-

OCA) lançou o 2º Boletim de Raça e Gênero no Cinema Brasileiro onde temos apontamentos 

alarmantes, dos 498 filmes analisados: 

-Não há sequer um diretor não branco; 

-Mulheres no papel de direção é de apenas 2%; 

-2% dos roteiristas identificados são homens negros. 

A desigualdade de gênero e raça também é apontada na análise de elencos principais dos filmes. 

Como acreditamos na diversidade, as pessoas que atuam no coletivo tem diferentes formações, 

mas todas acreditam no fazer cinema como potência para discutir o racismo na sociedade em 

que vivemos. 

 

 

 

 

 

 


