
1. INTRODUÇÃO

A identidade afro carrega um forte conteúdo cultural, trazendo como elemento importante, a diferença do estilo diante dos diversos papeis culturais 
e, no caso do Beiru, traços importantes de nossa comunidade. Apesar disso, observamos ainda que, embora a moda afro seja elaborada e reelaborada 
a partir de fortes laços e traços culturais, ainda é pouco valorizada e usada pela comunidade beiruense.
 
Entre o fato de ter uma população predominantemente negra e habitar um bairro com o nome de um ex-cativo e, no entanto, viver um afastamento de 
elementos ligado as origens dessa população que a Negranna's pretende atuar como um agente de fortalecimento e valorização dessa identidade, 
uma vez que entendemos que a valorização do lugar onde se vive é um elemento fundamental para que se busque a construção de uma cultura de paz 
através do sentimento de pertencimento a este local.

1. OBJETIVOS

Descrever o processo de concepção e criação da marca Negranna's evidenciando a importância de uma grife de 
roupas, turbantes e acessórios que atenda a demanda por produtos afro no Beiru e que ao mesmo tempo fortaleça a 
identidade negra como elemento de resistência e valorização local. A criação da marca  Negranna's fomenta de ações 
que contribuam para manter viva a memória da cultura afro na comunidade  relacionada com os usos, costumes e 
tradições da diversidade.

1. MATERIAIS E MÉTODOS

A marca Negranna's foi idealizada pela turbanteira 
Ana Reis e pela designer Gisele Batista. O processo 
criativo de concepção e criação da grife se deu de 
forma espontânea, tendo como mote inicial o nome 
“Anamora” adotado por uma das criadoras, Ana Reis, 
na rede social Orkut em 2009. Ao longo do tempo o 
nome sofreu modificações: Negrannareis, Negranna e 
atualmente Negranna's. O processo de mudanças no 
nome coincidiu com a idealização dos elementos da 
marca como cores, símbolos, matérias, acessórios 
entre outros, sempre tendo como base a relação de 
amizade entre as criadoras. Neste processo foram 
incorporadas também as técnicas de amarrações de 
turbantes, elemento de importância fundamental para 
o atual estágio da grife.

1. RESULTADOS

As primeiras peças produzidas 
p e l a  m a r c a  e s t ã o  s e n d o 
apresentadas ao público, com o 
o b j e t i v o  d e  v e r i fi c a r  a 
receptividade e aceitação da 
comunidade beiruense diante da 
proposta. As primeiras reações à 
g r i f e  N e g r a n n a , s  t e m 
demonstrado aceitação do 
público ao material, proposta 
estét ica e  valor ização da 
ident idade  af ro ,  a lem da 
importância de se tratar de uma 
produção local. 

1. CONCLUSÕES

A grife Negranna's foi concebida e elaborada a partir de um processo criativo onde as criadoras da marca utilizaram suas experiências pessoais, 
olhares, sensibilidade estética e sentimento de pertencimento diante a identidade afro. Este sentimento de pertencimento e valorização contribuíram 
para a concepção visual da grife, como também para a percepção da contribuição para o bairro do Beiru em ter na localidade uma marca com essas 
características. A valorização de sua população, predominantemente negra, de sua história em torno da figura do negro Gbeiru, suas cores, costumes, 
traços religiosos, entre outros elementos da identidade afro, possuem potencial para o fortalecimento da união de seus moradores e construção de 
uma cultura de paz, superando as dificuldades que lhes são comuns.
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