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RESUMO
Esta pesquisa tematiza representações de identidades negras diaspóricas em movimentos
culturais contemporâneos, tendo como enfoque os cinemas negros brasileiros. Em período
fértil de produção e circulação, os cinemas negros podem estar tensionando as formas de
representação da negritude no audiovisual brasileiro, em resposta ao acúmulo de debates
sobre estereotipações raciais na história da produção cultural nacional. Por isso, foram
mapeados(as) e investigados(as) cineastas, coletivos, produtoras, mostras, encontros e
cineclubes que se autoidentificam com o termo “cinema negro” e fazem parte da rede de
produção e circuito de exibição de filmes de autoria negra no país. Os objetivos da pesquisa
foram analisar 1. o acúmulo político e intelectual que deu origem a esses movimentos; 2. as
percepções de cineastas negros(as) sobre imagens e narrativas da negritude no cinema
nacional; 3. seus entendimentos sobre o termo “cinema negro” e 4. de que modo os três
primeiros pontos podem refletir em novos imaginários sobre a questão racial no cinema
brasileiro.
Palavras-chave: cinema negro; representação; identidade; negritude
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ABSTRACT
This research broaches the representations of diasporic black identities in contemporary
cultural and artistic movements, focusing on Brazilian black cinemas. In a fertile period of
production and circulation, the black cinemas can be putting a strain on the forms of
representation of black identities and cultures in the Brazilian audio-visual, in answer to the
accumulation of debates about racial stereotyping in the history of national cultural
production. Hence, filmmakers, colectives, producers, displays, meetings, and cinema clubs
that identify with the term “black cinema” and are part of the network of production and
circuit of movies of black authorship in the country were mapped and examined. The
objectives of the research were to analyze 1. The political and intellectual accumulation that
originated these movements; 2. the perceptions of black filmmakers about images and
narratives of blackness in national cinema; 3. their understandings about the term “black
cinema” and 4. how the first two points can reflect in new imagery about the Brazilian racial
issue in cinema.
Keywords: black cinema; representation; identity; blackness
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APRESENTAÇÃO
“Como abelha se acumula sob a telha, eu
pastoreio a negra ovelha que vagou dispersa.
Polinização pauta a conversa, até que nos
chamem de colonização reversa”.
Eminência Parda, Emicida.
A primeira vez que ouvi falar no termo “cinema negro” foi em meados de 2014,
quando frequentei, como estudante da oficina de Produção Audiovisual, a Escola Livre de
Cinema de Nova Iguaçu. Me lembro que na ocasião o professor exibiu Alma no Olho, de
Zózimo Bulbul, como um dos exemplos de como era possível explorar, experimentalmente, as
linguagens do audiovisual para além do formato comum de cinema em grande tela. A
intenção dele, creio eu, era mostrar como no Brasil, um estudante de cinema em condições
periféricas deveria se atentar para as alternativas reais de produção artística, diante da
escassez de recursos e das barreiras impostas pelo mercado.
No meio daquela miríade de curtas-metragens e videoartes exibidos na aula (que mais
pareciam quadros interativos de uma exposição de artes plásticas), fiquei fascinado por Alma
no Olho. Fascinado porque foi uma das raras vezes que experienciei uma sobreposição de
imagens e sons que capturasse tanto a minha atenção, mesmo não estando acostumado, na
época, com uma narrativa cinematográfica fora do que consideramos “convencional”. Me
recordo também que ainda no caminho de Austin para casa, dentro do trem no ramal de
Japeri, pesquisei no meu smartphone sobre o filme. Ali, eu descobri pela primeira vez que
tratava-se de um filme de “cinema negro”, termo que de imediato não me causou nenhuma
estranheza. Afinal, se o filme era protagonizado por um ator negro e tematizava a diáspora
africana, pra mim parecia óbvio o uso do termo. Um “cinema negro” é um cinema sobre
pessoas negras – pensei.
Naquele momento eu já estava no início da graduação em Licenciatura em Ciências
Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou contando isso porque sem essa
experiência, talvez eu nunca tivesse permanecido com interesse pelo tema, nem mesmo pelo
cinema de modo geral. Lá dentro, tive contato com as mais diversas interpretações sobre as
relações raciais no Brasil, como essas relações atravessam qualquer versão sociológica e
historiográfica sobre a formação do país e como estão presentes na maior parte dos nossos
problemas sociais. Um dado momento, me parecia inevitável que, se eu quisesse seguir a
12

empreitada da carreira acadêmica, a questão racial me acompanharia de alguma forma. Ser
um homem negro, obviamente, contribuiu para isso.
Estarei mentindo, no entanto, se disser que esses temas (cinema e relações raciais)
sempre circundaram minhas intenções acadêmicas. Na verdade, devido a abrangência de
fenômenos que as ciências sociais estudam, me interessei por muitos outros temas, alguns
bem distantes do cinema e das imagens. Outro detalhe que precisa ser dito é que durante a
graduação me frustrei com o sonho de realizar cinema paralelamente às ciências sociais,
depois de algumas experiências práticas exaustivas em outros cursos de curta duração. Isso
tudo fez eu me afastar do tema e da prática por algum tempo, buscando outros caminhos.
Se minha memória não falha, tiveram dois momentos em que eu me reaproximei do
tema. O primeiro foi quando estive em 2017, pela primeira vez, no Encontro de Cinema
Negro Zózimo Bulbul, em uma sessão realizada no Cine Odeon, Centro do Rio de Janeiro.
Naquela ocasião, houve um misto de profunda admiração e algum ciúme com todas aquelas
pessoas negras sendo bem sucedidas em realizar e exibir seus filmes no principal cinema de
rua da cidade (lotado, por sinal). Tudo que era exibido e falado pelos(as) cineastas negros(as),
no palco do Odeon, recebia merecidos aplausos, o que simbolizava não só uma reação
positiva à excelente qualidade dos filmes, mas também a potência política daquele encontro.
Um segundo momento, mais marcante para mim, foi quando – já no mestrado – recebi
uma mensagem de Whatsapp do meu pai, me contando que minha avó, Joana D’arc Gonzaga,
havia feito um papel de figurante no longa-metragem Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro (1972),
dirigido por William Cobbett e filmado na minha cidade natal – Assu, Rio Grande do Norte.
Fiquei bastante animado com a informação, já que além de ser minha avó atuando, eu também
tinha um carinho especial por filmes sobre o cangaço, graças ao gosto cinéfilo de meu pai.
Jesuíno Brilhante é o cangaceiro favorito dele, primeiro por ser potiguar da cidade de Patu,
segundo pelas histórias que correm sobre ele ter enfrentado e saqueado alguns coronéis do
sertão nordestino no século XIX, com o propósito de ajudar as vítimas da seca e da fome na
região.
Ao saber do papel de minha avó paterna, imediatamente busquei o filme para
assisti-lo, descobrindo assim que se tratava de uma figuração de escravizada. “Tudo bem” –
pensei. Era um filme que pretendia representar o Brasil do século XIX, quando havia
escravidão. Mas não preciso explicar aqui o quanto aquela cena me tocou profundamente, em
muitos sentidos. Dali pra frente, comecei a refletir seriamente a questão da representação
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negra nas artes, o que se intensificou na medida em que eu frequentava exposições de artistas
visuais negras(os) nos museus e galerias do Rio de Janeiro. A partir dessas exposições,
comecei a observar o quanto as produções de autoria negra tentavam subverter e transformar
as memórias imagéticas sobre pessoas negras construídas na história do país, principalmente
quando se tratata de seu período escravocrata. Com esse acúmulo de reflexões, decidi
abandonar o projeto original que havia sido aprovado na minha entrada no mestrado,
formulando outro sobre representação racial e artistas visuais negras(os).
Apesar da escolha do novo “objeto” ter surgido por eu supor, na época, que eram nas
artes visuais que o processo de subversão das representações sobre a negritude estivesse se
manifestando de modo mais intenso, voltei meus olhos para o cinema ao perceber que o
tímido conhecimento prático, teórico e os contatos que já tinha na área, iriam me ajudar a
pesquisar e escrever melhor sobre o assunto. Nas artes visuais, por outro lado, eu precisaria
aprender e conhecer tudo do “zero”. Assim, lá estava eu, de volta ao chamado “cinema
negro”.
Ironicamente, para pesquisar esse tema tive que retornar igualmente ao “zero”,
assumindo minha ignorância. Diante disso, uma pergunta que não apareceu em 2014, na
primeira vez em que ouvi falar no termo, começou a martelar na minha cabeça: afinal, o que é
isso que as pessoas chamam de “cinema negro”? Na medida em que eu ia estudando o tema,
aprendi que não se tratava de uma pergunta inédita, nem para as ciências sociais, muito menos
para outras áreas como comunicação e educação. A pergunta inicial, então, foi gerando outras
com recorte mais limitado: o que é o “cinema negro” no Brasil? O “cinema negro” no Brasil
também está tensionando e subvertendo as representações sobre a negritude? Como são
representadas as pessoas negras nesse cinema?
Essa dissertação é sobre as duas primeiras perguntas (como veremos, a última
pergunta ainda não será respondida aqui, apesar de eu pretender tratá-la futuramente). Em
resumo, a pesquisa que sustenta esse texto teve como objetos/sujeitos cineastas negros(as),
redes de produção e circuitos de exibição do chamado “cinema negro” no Brasil. O objetivo
foi investigar, por meio de revisão bibliográfica, mapeamentos e entrevistas, como nasceram
as primeiras ideias de um “cinema negro” no país e as percepções de cineastas negros(as) da
atualidade sobre estéticas, contranarrativas, modos de produção e exibição que envolvem a
construção dos “movimentos” que mobilizam o termo. A pesquisa se norteou, portanto, pela
hipótese de que existem cinemas negros brasileiros, no plural, tensionando as formas de
representação da negritude no cinema brasileiro, conforme os filmes de autoria negra ganham
visibilidade e passam a circular de modo mais intenso nos diversos circuitos de exibição.
14

Tanto a hipótese inicial, quanto a motivação para o levantamento de dados da
pesquisa, foram provocados pela afirmação de Janaína Oliveira sobre o cinema negro no
Brasil, hoje, ter passado de um “projeto em contrução” para constituir um “movimento”
(OLIVEIRA, 2018, p. 257). Após um acúmulo de debates, tensionamentos e manifestos
publicados sobre a sub-representação e estereotipação racial na história do cinema,
publicidade, dramaturgia e teledramaturgia brasileira (ARAÚJO, 2006; CARVALHO, 2005;
NASCIMENTO, 2004), além da ausência quase completa de filmes de autoria negra no
circuito comercial do cinema brasileiro durante todo o século XX (NEVES, 2018[1968]), a
existência cada vez maior de realizadores(as), coletivos e eventos que mobilizam o termo
“cinema negro” indica um panorama de significativa mudança. Agora, consequentemente,
existe um número maior de filmes de autoria negra ocupando espaço nas programações
oficiais de festivais, salas de cinema e plataformas de streaming.
Todavia, pesquisa recente realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação
Afirmativa (GEMAA/UERJ) aponta para uma persistente estrutura desigual ao serem
examinados os marcadores sociais de raça e gênero no circuito comercial do cinema brasileiro
(CANDIDO; FLOR; FREITAS, 2020). Analisando, a partir dos dados oficiais da Agência
Nacional de Cinema (ANCINE), os níveis de representação nas funções de direção, roteiro e
atuação dos filmes de maior público entre os anos de 1995 e 2018, constatou-se a presença
ínfima de profissionais negros(as), sendo ainda maior a diferença quando considerada apenas
a participação de mulheres negras – pretas e pardas. Dentro do período estudado pelo
GEMAA, por exemplo, não houve nenhum registro de longa-metragem dirigido por uma
mulher negra brasileira nas salas de cinema do país.
A resposta para esse quadro vem sendo a criação de instituições, produtoras, coletivos,
críticos e um circuito de eventos restritos à produção de autoria negra. Movidos(as) pela
identidade

racial,

esses(as)

cineastas experimentam novas

formas de realização

cinematográfica, que envolvem a formação de equipes de filmagem majoritariamente negras,
estruturas mais horizontais de produção em set, construções de contranarrativas baseadas em
vivências negras, estéticas valorativas de corpos negros e modos de financiamento
alternativos. Todas formas de realização que, em síntese, almejam projetar um outro olhar
sobre a negritude no cinema nacional.
Para chegar até esse momento de efervescência contemporânea, tento no primeiro
capítulo introduzir o(a) leitor(a) na questão dos tensionamentos históricos sobre a
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representação racial nas artes brasileiras, sobretudo no teatro e no cinema. Começando pela
atuação do Teatro Experimental do Negro (TEN), descrevo nesse capítulo as principais
críticas que o projeto estético-político, liderado por Abdias do Nascimento e Guerreiro
Ramos, mobilizou sobre estereótipos raciais na produção cultural e intelectual brasileira. A
intenção, nesse primeiro momento, é construir a base teórica acerca da conexão entre o
problema da representação e as relações raciais no Brasil, considerando o contexto
pós-colonial que o TEN atuou. No mesmo caminho, mostro como o projeto mobilizou um
conceito específico para o termo “negritude”, que veio a sofrer disputas e alterações de
sentido conforme os movimentos negros cresciam durante a história e atuavam sob outras
perspectivas teóricas e políticas.
Após essa discussão inicial, parto para um breve resumo das críticas, que considero
mais contundentes, sobre as representações de personagens negros(as) no cinema brasileiro do
século XX. Divido essas representações em três tipos: “povo”, “classe” e “negritude”.
Veremos como os dois primeiros tipos foram oriundos de fases distintas do cinema brasileiro,
embora sobrepostos durante a história. Adianto que eles estiveram ligados, respectivamente,
ao processo de formação de uma identidade nacional miscigenada e a propósitos ideológicos e
políticos de enfrentamento à estrutura latifundiária de dominação socioeconômica no país.
Ainda no mesmo capítulo, introduzo como surgiu o primeiro projeto de cinema negro no
Brasil, formulado por Zózimo Bulbul a partir da década de 1970. Antecipo as discussões
sobre Bulbul por entendê-lo como expoente da primeira tentativa de transformação concreta
da representação da negritude no cinema brasileiro, entrando em conflito com a versão
“miscigenada” do país.
No segundo capítulo, pego carona nos marcos do “Dogma Feijoada” e do “Manifesto
do Recife” para expor como se deu o processo de difusão e crescimento dos cinemas negros e
de filmes de autoria negra diante de condições estruturais mais acessíveis, ainda que adversas,
a partir da virada do milênio. Para argumentar sobre, divido os cinemas negros brasileiros em
três segmentos: coletivos, eventos e produtoras. A divisão se deu por eu entender, mediante a
pesquisa, que foram a partir desses segmentos (e não somente por meio de cineastas e seus
filmes) que o termo passou a ser mobilizado em profusão pelo país na última década, tendo
como principais marcos a democratização do acesso ao ensino superior, o I Encontro de
Cinema Negro de 2007 e a adoção gradual de políticas afirmativas em editais públicos de
cinema e audiovisual.
Considerando que hoje o “cinema negro” no Brasil trata-se de “um conceito em
construção ou, antes, em disputa” (CARVALHO; DOMINGUES, 2018, p. 12), devido o seu
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caráter cada vez mais expansivo e aberto, parto no último capítulo para uma análise basilar de
suas propostas estético-políticas, desde o primeiro projeto protagonizado por Zózimo Bulbul.
A ideia nesse capítulo conclusivo é iniciar – sem a pretensão de encerrar – uma discussão
sobre os tensionamentos contemporâneos acerca de estereótipos raciais no audiovisual
brasileiro e o processo de construção de identidades negras (isto é, negritude) a partir do que
se entende por “cinema negro” – ou seja, pelas imagens projetadas por cineastas negros(as).
Desse modo, veremos primeiramente como Zózimo Bulbul não só questionou a
representação racial no cinema brasileiro, mas também formulou em seus filmes autorais uma
ideia de “negritude” próxima àquela mobilizada por movimentos negros afrodiaspóricos que
eclodiram pelo mundo no mesmo recorte sócio-histórico. Nesse escopo, defendo que o projeto
de cinema negro brasileiro iniciado por ele também pretendia “importar” para o Brasil um
conceito específico de “negritude”: uma identidade negra que precisaria se reconectar com as
referências culturais de origem africana. Isso, é claro, acabaria refletindo nas ideias estéticas e
contranarrativas de seus filmes, tendo sido reforçadas após a circulação do cineasta em
festivais internacionais de cinemas afrodiaspóricos e culminando na posterior criação do
Encontro de Cinema Negro e do Centro Afrocarioca de Cinema (CAC).
Em seguida, discuto as entrevistas estruturadas que realizei justamente com estudantes
do curso de Realização Cinematográfica do CAC (além de alguns membros dos coletivos
mapeados), na intenção de expor quais os principais questionamentos sobre estereótipos
raciais estão presentes nos discursos deles. Para enriquecer o debate, uso dois casos notórios
como ponte para entender como o audiovisual brasileiro absorve as críticas sobre
representação racial – atrás e na frente das câmeras – e faz concessões relacionadas à questão
racial em algumas de suas produções de maior circulação. Nesse ponto, entendo de antemão
que os cinemas negros brasileiros estão atuando simbioticamente aos movimentos negros de
modo geral, fazendo não só com que seus discursos reverberem no interior dos sets de
filmagem (atrás das câmeras), como também estejam presentes nas polêmicas, de grande
repercussão na esfera pública, acerca da representação racial.
Por fim, faço observações em cima das respostas sobre o conceito de “cinema negro”
que obtive a partir do mesmo questionário. A ideia de finalizar o texto com essa questão se
deve às críticas, realizadas principalmente (mas não somente) por Michael B. Gillespie e
Kênia Freitas, acerca dos riscos de “captura” das performances negras – ou melhor dizendo,
de inversão dos estereótipos da negritude – que algumas concepções sobre o “cinema negro”
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podem assumir. Ainda que eu reconhecidamente não tire ainda nenhuma conclusão sobre
como essas distintas concepções estão refletindo nas estéticas e contranarrativas dos filmes
brasileiros de autoria negra nos últimos anos, introduzir aqui o tema das performances negras
me pareceu necessário para apontar para futuras e possíveis abordagens sociológicas sobre
esses cinemas negros, especialmente quando fundamentadas por análises fílmicas e
etnografias dos sets.
Pessoalmente, como sociólogo e estudante de audiovisual, além das perguntas que
orientaram o levantamento de dados dessa pesquisa, importa saber se os cinemas negros estão
de fato propondo novas representações imaginativas, disruptivas, múltiplas e complexas da
negritude no imaginário social, para que suas imagens não se limitem mais àquelas projetadas
por filmes como Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro. Como veremos na última seção, existe essa
possibilidade, mas também existem os obstáculos. Para não passar o carro na frente dos bois,
vamos ao início dessa história toda.
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INTRODUÇÃO
Minha formação na escrita etnográfica ocorreu numa época (início da década
de 1970) e num lugar (a Universidade de Paris x-Nanterre) em que era regra
considerar o eu detestável e julgar qualquer consideração subjetiva ou
reflexiva como um extravasamento estéril e até inconveniente. Assim, é com
um resto de constrangimento mesclado de alívio que vou infringir aqui – com
moderação – essa velha convenção positivista; convenção tanto mais
arbitrária quando se sabe o quanto o acesso ao conhecimento etnográfico é
profundamente tributário da singularidade de relações interpessoais e dos
imponderáveis de uma experiência de desestabilização interior. Essa
confissão preliminar não significa, de modo algum, que eu pretenda me
entregar, tardiamente, aos excessos introspectivos de um pós-modernismo
que, a pretexto de desconstrução, acaba por abafar a voz de seus
interlocutores sob um cansativo falatório crítico-narcísico. Porém, por outro
lado, tampouco considero aceitável, sob alegação de objetividade
durkheimiana, praticar a escamotagem subjetiva a ponto de fazer dela outro
modo de “mascarar os métodos de acesso” ao que costumamos chamar de
“campo” (KOPENAWA & ALBERT, 2015, p. 512).

É com um misto de culpa, confissão e crítica que o etnólogo Bruce Albert inicia sua
reflexão de pós-escrita em A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Digamos que uma
reflexão um tanto obrigatória, já que o escritor publicou uma etnobiografia em que assume
parcialmente a voz de um outro “eu”: Davi Kopenawa. O xamã narrador é colocado na posição
de coautor como manda o manual de uma antropologia que vem se reconstruindo nesses moldes
após seu período de crise modernista. O “falatório crítico-narcísico” de que Albert se refere
perpassa uma tentativa de se livrar do estigma de uma escrita que dá parcialmente voz ao “outro”
na pretensão de desconstruir o status hierárquico da relação entre o antropólogo e seu “objeto” –
sem colocar em xeque a própria interlocução intercultural que impõe barreiras a essa tentativa.
Penso que Albert foi bem sucedido na reflexão, e por isso a obra de Kopenawa em sua
coautoria foi tão impactante para a antropologia dita pós-moderna. Escolhi iniciar meu argumento
com seu post scriptum por encontrar nessa fala uma boa síntese do pensamento pós-colonial, que
vem atribuindo ao problema da representação, em suas distintas formas de expressão,
centralidade no debate acerca dos imaginários produzidos sobre lugares, povos e culturas. Além
disso, o “pacto etnográfico” (ibidem, p. 521), termo utilizado por Albert para definir a sua relação
com Davi Kopenawa, diz respeito não somente à simetrização do antropólogo com seu “objeto”
nos momentos de contato, mas sobretudo à dupla objetivação que ocorre no processo de
representar algo ou alguém.
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Ao traduzir para a escrita a voz de Kopenawa, Albert abre mão de criar sua própria ficção,
dando chance ao xamã de se auto-objetivar nessa forma de expressão. No entanto, o etnólogo
prefere não cair na armadilha de fantasiar um acesso à “verdade” ao expor somente a fala de
Kopenawa, sem o filtro da interpretação ocidental. Na verdade, ele evidencia o quanto o
confronto entre duas formas de expressão diferentes – a oralidade e a escrita – coloca frente a
frente, na mesma medida, duas ficções igualmente distintas: a do antropólogo e a do nativo. É
dado a Davi Kopenawa a chance de criar ficções autorais mediante a escrita, num exercício que
transforma o nativo em antropólogo de si, “dono” das próprias narrativas – assim como o
antropólogo queria, durante mais de um século, “tornar-se” nativo.
Foi nesse quadro, onde como afirma Albert “era regra considerar o eu detestável”, que a
antropologia desenvolveu sua linguagem comum. O etnólogo francês teve a chance de viver o
processo de transição da mesma linguagem, já que o estilo de narrativa que escondia e/ou
distanciava o(a) escritor(a) de seus interlocutores passou a ser alvo de duras contestações já nos
anos 1980, uma década após a sua formação acadêmica. Era aberto o caminho para a
ficcionalização da antropologia, para a subsequente literalização de sua crítica e a transformação
da escrita (supostamente dotada da objetividade durkheimiana) em autoria. A experiência
etnográfica, por sua vez, antes lida como um mero sinônimo do trabalho de campo e da
observação-participante, passou a considerar cada vez mais o modelo das narrativas como parte
fundamental de sua resultante. Não somente o “eu” passou a ser levado muito a sério, mas
também a voz do “outro”, dentro do universo representado.
Como vimos no relato de Albert, dar poder de autoria ao nativo por meio do texto
etnográfico não é (ou não deveria ser) apenas uma pretensão “narcísica” de uma representação
que se propõe a ser aberta e polifônica. Na verdade, corresponde o repasse do papel de interpretar
a cultura nativa do(a) antropólogo(a) para os(as) leitores(as). É o que propõe a antropologia
interpretativa de Geertz (2008), por exemplo, que pensa na cultura como textos que podem ser
lidos longe da experiência presencial. Como um bom romance literário, o que torna um evento
socio-histórico interpretável não é a presença em meio aos acontecimentos, mas sim o modo
como eles são narrados; ou seja, sua força de convencimento a partir da retórica e da
verossimilhança. Assim, pensar as culturas como textos abertos à interpretação, é pensar as suas
representações como ficções persuasivas (STRATHERN, 2013), mesmo que no caso da
antropologia se abra mão da autoridade do discurso científico, apenas se assumindo como
tradutora dos relatos narrados pelos próprios nativos. Cabe a(o) leitor(a), nesse caso, “ser” o(a)
antropólogo(a).
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O fato é que todas essas disputas em torno do papel que a escrita possui nas resultantes da
pesquisa antropológica tem como pano de fundo discussões sobre a autoria hegemônica do
discurso como uma posição de poder. Ao fazer uma análise da literatura antropológica durante o
século XX, Clifford (1998) destaca que o exercício de autoridade e distanciamento que
Malinowski criou com seu formato de narrativa, pretendia não só “inventar” culturas a partir de
termos próprios, mas também criar uma certa imagem dos(as) antropólogos(as). Esses(as)
personagens seriam capazes de alcançar a tal objetividade durkheimiana a partir do domínio de
técnicas específicas, que no caso da antropologia são a escrita e o conhecimento teórico. O efeito
disso é o estabelecimento de uma relação assimétrica não só entre os(as) autores(as) e seus(uas)
leitores(as), mas principalmente entre antropólogos(as) e nativos. Além de deslocar as atenções
da escrita persuasiva para o método científico, a profissionalização do trabalho de campo na
antropologia produziu, dessa maneira, estatutos de “verdade” sobre lugares, povos e culturas que
circulam pelos imaginários sociais.
O tipo de escrita aberta, dialógica e polifônica proposta por Albert e pela antropologia
pós-moderna tem como lugar comum a confissão do caráter ficcional e literário intrínseco ao seu
modo de representar. Repensar os usos da retórica e a autoridade do discurso, foi crucial para a
antropologia se reinventar diante das constantes crises de representação, que passaram a colocar
em dúvida os relatos contidos nos textos na medida em que eles aumentavam seu poder de
circulação. Mesmo diante disso, lidar diretamente com o “outro” ainda dá, para a representação, o
poder de “inventar” estereótipos, essencialismos e homogeneidades sobre povos, culturas e
lugares – de acordo, repito, com o seu poder de circulação.
Deste modo, para a antropologia, a reflexividade gerada pela adesão parcial aos famosos
“lugares de fala” na representação parecia finalmente chegar à negação de seu próprio status de
“dona” das narrativas. Já para a produção de imagens, esse permanece sendo o âmago da crise,
desde as discussões pós-coloniais de intelectuais como Stuart Hall, Paul Gilroy, bell hooks,
Robert Stam, Ella Shohat, Silviano Santiago, Homi K. Bhabha e outros(as). No caso do cinema e
audiovisual, ainda que os discursos produzidos e reverberados a partir das produções não
existam, na maioria dos casos, sob os propósitos de refletirem “verdades” ou “realidades”
absolutas; o ato de representar o “outro”, principalmente à luz de uma perspectiva cultural e
étnico-racial, implicam efeitos e crises semelhantes aos da antropologia. Em outras palavras,
parte-se aqui da ideia de que as imagens e narrativas do cinema e audiovisual também são fortes
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produtoras de significados ficcionais sobre povos, culturas e lugares que circulam nos
imaginários sociais.
Adentrando mais especificamente na representação artística de povos negros diaspóricos
(tema abordado por essa pesquisa); Stuart Hall, Ella Shohat e Robert Stam se debruçaram menos
no caráter ficcional de toda e qualquer representação e mais nas relações de poder entre aqueles
que representavam e os representados, mediados pela representação. Para eles(as), os grupos
dominantes – autores dos discursos que mais circulam pelos imaginários sociais – são sempre
dotados pela “marca do plural” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 72), onde autoimagens positivas ou
negativas desses grupos “fazem parte de um amplo espectro de representações” (ibidem) – não
significando, com isso, que representações sobre esses grupos espelhassem estereótipos nos
imaginários sociais.
Por outro lado, nas representações dos grupos dominados (o “outro”), há a
“estereotipagem como prática de produção de significados” (HALL, 2016, p. 189). Isso significa
que os grupos dominados, considerados a “diferença” pelos grupos dominantes autorais, têm suas
características reduzidas, seja de maneira simplificada ou exagerada, a fim de torná-las
homogêneas. Com isso, entendo em conjunto com os(as) autores(as) que as representações sobre
grupos dominados, na história do pensamento e das artes, produziram significados socialmente
compartilhados que ajudaram a “justificar” regimes culturais/racializados de dominação, tanto no
plano das relações sociais, quanto nas relações geopolíticas.
A partir desse ponto de vista, Robert Stam e Ella Shohat foram pioneiros nos estudos mais
completos sobre as representações de identidades e culturas negras na história do cinema
brasileiro. Para ambos, o cinema nacional passeou entre imagens positivas e negativas da
população negra em suas diversas fases, apesar de sempre projetar arquétipos essencialistas sobre
ela. Tais arquétipos, estéticos e culturais, acabariam sendo incorporados à construção da
identidade nacional por meio do “embraquecimento”. Isso acontecia quando os elementos
narrativos e imagéticos expostos nos filmes, ainda que vistos sob o olhar hierárquico da
representação sobre o “outro”, passaram a fazer parte de uma ideia de brasilidade homogênea e
miscigenada, uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) em processo de construção
durante a primeira metade do século passado.
Por esse ângulo, Stam e Shohat entendiam que a estereotipagem não era um fenômeno
exclusivo da negativação das imagens de um grupo cultural/racial específico, mas sim de
imputação de essencialismos, sejam eles motivados por imagens positivas ou negativas. Em
suma, as

representações positivas também seriam formas de produzir imaginários
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pré-estabelecidos sobre um determinado grupo social, correndo o risco de “reproduzir o próprio
essencialismo racial que foram projetados para combater” (STAM; SHOHAT, 2006, p. 76).
Na mesma toada, Stuart Hall argumenta que “embora a adição de imagens positivas ao
repertório amplamente negativo do regime dominante de representação aumente a diversidade
com que “ser negro” é representado, o aspecto negativo não é necessariamente deslocado”
(HALL, 2016, p. 218), já que a relação de poder binária da representação se mantém. No entanto,
o autor defende que a produção de significados a partir da estereotipagem nunca poderia ser
fixada permanentemente nos imaginários sociais, visto que todo campo de representações possui
brechas para intervenções e contraestratégias narrativas. O reconhecimento e contestação sobre o
caráter essencializado da representação projetada por grupos dominantes marca a virada que Hall
chama de “uma luta pelas ‘Relações de representação’ para uma ‘Política de representação’”
(ibidem, 1992, p. 442).
A “política de representação” no cinema, portanto, seria justamente a tentativa de escapar
da relação meramente ambígua entre imagens positivas e negativas no regime racializado da
representação, dando aos grupos dominados o direito à “marca do plural” supracitada. Se, mesmo
nos casos de positivação de elementos das culturas e identidades negras no ideário de um
estado-nação em formação, o cinema brasileiro ainda reforçava posições hierárquicas de uma
sociedade estratificada racialmente, como um “cinema negro” colocaria em crise esse cinema,
fazendo questionamentos análogos aos da antropologia pós-moderna? Por essa perspectiva,
podemos começar a reflexão aqui proposta, principalmente sobre o embate entre os cinemas
negros brasileiros e a representação da negritude no cinema brasileiro de autoria branca,
pensando-o como “um processo produtivo de significados construídos num jogo de diferenças,
referências e conflitos” (HOELZ; BITTENCOURT, 2020, p. 105).
Pego de empréstimo, então, a visão crítica que Silviano Santiago (2000) utiliza para
analisar a literatura e as artes produzidas na América Latina e nas demais regiões dependentes,
marcadas pela hegemonia cultural dos países centrais. Pretendendo fugir das ideias relacionais de
“pureza” e “cópia”, que definem a produção cultural latino-americana como meras
representações locais de modelos estrangeiros “originais”, o autor propõe uma virada analítica
que visa entender de que modo essas produções contestam e subvertem os modelos hegemônicos,
gerando com isso diferenças. A ideia central aqui não é, como defende efusivamente Santiago,
uma negação aos modelos estrangeiros em prol da livre criação artística da periferia; mas sim no
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reconhecimento de que o artista periférico sempre bebe do modelo hegemônico, ou da “língua da
metrópole” (ibidem, p. 20), para transgredi-la, parodiá-la e agredi-la.
Assim, se reconhecermos que a representação monolítica produzida por grupos
dominantes pretende reduzir as diferenças, tornando povos, culturas e lugares sujeitos ao controle
do poder colonial; por outro, a visão meramente dualista da representação impediria que zonas de
“hibridismo” e “reinvenção” cultural sejam percebidas na produção cultural das periferias. São
nessas zonas, chamadas por Santiago de entre-lugares, que podemos encontrar espaços de crítica,
rebelião e subversão aos modelos hegemônicos da representação artística.
Os entre-lugares acabam não só colocando em xeque a ideia de “cópia”, mas também
questionando o status de originalidade na produção cultural da metrópole. Como apontam Hoelz
e Bittencourt (2020) a partir de uma aproximação entre as perspectivas críticas de Silviano
Santiago e Homi K. Bhabha, tanto a ideia de “unidade” (atribuída aos povos colonizados vítimas
de representações monolíticas), quanto a ideia de “autenticidade” (atribuída à produção da
metrópole), são falsas dentro da dinâmica cultural que se estabelece após o contato entre ambas.
Isso porque os tensionamentos que existem entre os dois lados dessa relação de poder polarizada
reverberam também na produção da metrópole (ou dos grupos dominantes, nos termos de Hall),
contaminando sua suposta “pureza” e “originalidade”.
Os fluxos migratórios criados a partir das experiências coloniais e a dinâmica interna das
ex-colônias, propícia às experiências de miscigenação e contato, deram às culturas – mais
intensamente em regiões receptoras das diásporas – uma forma sempre inacabada e híbrida. Tais
fluxos, nessa concepção, desterritorializam a cultura, tornando-se necessário, para Bhabha, que
haja “traduções” em seus diferentes contextos sociais e sistemas de valores. Essas “traduções”
estariam justamente nos entre-lugares, sendo responsáveis por permitir que “as histórias
subalternas, frequentemente reprimidas, se escrevam nas ‘entrelinhas’ das práticas culturais
hegemônicas – que se arrogam supremacia, soberania, autonomia e hierarquia –, explicitando o
hibridismo tanto da cultura dominante quanto das culturas ‘nativas’” (ibidem, p. 107). Com isso,
a própria ideia de cultura, seja nas suas práticas ou representações, deixa de ser estática,
essencializada e homogênea.
É nesse ponto que as teorias de Santiago, Bhabha e Hall podem se conectar com a
interpretação sobre o papel do cinema brasileiro na produção de imaginários sociais racistas
realizadas por Stam e Shohat. Se o cinema brasileiro, de autoria branca (grupo dominante), exibiu
personagens negros(as) em representações estereotípicas – negativas ou positivas – durante a
história, isso se deu, como já mencionado, mediante a incorporação das culturas e identidades
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negras no processo de construção de uma identidade nacional “pós-racial” – híbrida e
miscigenada.
Por outro lado, na medida que vemos o surgimento gradativo de um projeto de “cinema
negro” no país, que cria suas próprias imagens e narrativas em tensionamento com aquelas que
foram projetadas na história do cinema de autoria branca, podemos falar num processo de
“contaminação” que vem para transformar lentamente a representação negra no audiovisual
brasileiro como um todo? Ou falarmos num processo de aprendizado social que, como nos ensina
Klaus Eder (2001), responde aos anseios de um acúmulo intelectual e político de quase um século
(com descontinuidades e reviravoltas), mesmo que o cenário das representações contestadas seja
difícil de transformar por completo? Como diria o mesmo Eder, “as sociedades aprendem, mas o
mundo é difícil de mudar”. Os cinemas negros brasileiros, na medida em que expandem,
realmente vêm abrindo a possibilidade de observarmos como as relações entre identidade e
diferença, o “eu” e o “outro”, se reconfiguram no espectro geral de representação racial do
cinema brasileiro?
Ainda que o objetivo dessa pesquisa seja mapear e investigar os primeiros sinais de
possibilidades concretas para essa transformação, as perguntas acima somente foram possíveis
por serem guiadas pelo pensamento, ao qual atribuo a bell hooks (2019), de que interrogar o olhar
do “outro”, sob uma perspectiva crítica, é assumir de antemão a existência de agenciamentos
opositivos. Assim, reproduzindo a autora, penso que se há, ao lermos um livro ou assistirmos um
filme, o questionamento sobre uma representação imagética e/ou narrativa, e a não identificação
com o discurso nela contido, já temos sinais suficientes da existência de rupturas, das quais não
só os cinemas negros emergem, mas também trabalhos acadêmicos como este.
Nesse sentido, ainda que eu assuma de antemão que a representação projetada por grupos
dominantes é uma poderosa ferramenta de subjetivação de imaginários sociais preenchidos de
preconceitos; reconheço, na mesma medida, que o “olhar opositivo” – como hooks nomeia a
visão crítica de espectadoras negras – é a força de resistência e subversão a esses imaginários. O
agenciamento opositivo dos cinemas negros brasileiros, assim como a razão de sua existência,
advém justamente da capacidade que espectadoras(es) negras(es) tiveram, durante a história, de
questionar e elaborar ideias sobre si e sobre o “outro”, colocando representações em crise e
propondo novas no lugar. Afinal, como afirma hooks:
Espaços de agenciamento existem para as pessoas negras, dentro dos qual
podemos tanto interrogar o olhar do Outro, mas também olhar para trás, e
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para nós mesmos, nomeando o que vemos. O “olhar” foi e é um lugar de
resistência para o povo negro colonizado ao redor do globo. Os subordinados
em relações de poder aprendem com a experiência que existe um olhar
crítico, que “olha” para documentar, que é opositivo. Na luta pela resistência,
o poder do dominado para garantir o agenciamento ao reivindicar e cultivar a
“consciência” politiza as relações “do olhar” – aprende-se a olhar de um certo
modo para resistir (ibidem, p. 217).

Também reflito aqui sobre os cinemas negros brasileiros como consequência de olhares
críticos de espectadoras(es) negras(os) e potentes construtores de identidades igualmente
mediadas pela representação. São formas de auto-objetivação, de criação de fícções autorais
persuasivas, como na obra de Kopenawa escrita por Albert. São espaços imaginativos, de
agenciamento, localizados nos entre-lugares, nas brechas, que “traduzem” a linguagem
cinematográfica em termos próprios. E, por fim, são rupturas que nos permitem enxergar novos
mundos possíveis, no plural, assim como são aqueles que o escrevem e filmam.
Para começar a analisar essas questões com maior profundidade, em consonância com o
material empírico estudado, iniciarei com um balanço historicossociológico da representação da
negritude no cinema brasileiro, que não somente motivou debates entre a crítica especializada,
mas também gerou interpretações controvérsias sobre as relações raciais e o próprio conceito de
“negritude” em diferentes contextos socio-históricos. Baseado na concepção de que o problema
colocado sobre a representação negra no audiovisual brasileiro não nasceu espontaneamente de
ações sociais concretas mobilizadas por cineastas negros(as) do presente, dedico bastante atenção
ao processo de circulação e avanço de uma reflexividade cumulativa, ainda que não-linear, que
começo a contar a partir da criação do Teatro Experimental do Negro na década de 19401.
Finalmente, assumindo o papel de um “terceiro” autor, que vem após as obras (primeira
autoria) e após as suas críticas mais consolidadas (segunda autoria), tento atualizar e imprimir
“um novo e original significado” (SANTIAGO, 2000, p. 48) ao retomar a história do cinema
brasileiro para dar luz ao que vem se chamando de “cinema negro” no Brasil. Tal tentativa, é
claro, não tem como pretensão combater e atropelar as duas primeiras autorias (afinal, elas são a
base para a reflexão proposta), mas sim organizar elas de modo que seja possível entender os
cinemas negros brasileiros como projetos estético-políticos ainda em amadurecimento. Por meio
dessa lógica, aposto numa interpretação sobre os “objetos” desse estudo como produtos e
produtores de ideias e ações descentradas, de distintos contextos socio-históricos e possibilidades
estruturais, que fazem sentido sob uma perspectiva ampliada. Vamos a ela.
Apesar de reconhecer que o Teatro Experimental do Negro não foi o primeiro “movimento” organizado a
debater a questão do preconceito racial no país, parto dele por entender que é nele que o problema da
representação, dos estereótipos e da construção de imaginários sociais – tanto nas artes, quanto na produção
intelectual – ganha centralidade.
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CAPÍTULO 1
1.1. O Teatro Experimental do Negro e a humanização do “homem de pele
escura”
O negro é povo, no Brasil. Não é um componente estranho de nossa
demografia. Ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E
este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como o exige a nossa
dignidade e o nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é
anedota, é um parâmetro da realidade nacional. (GUERREIRO RAMOS,
1995 [1957], p. 200)

Em poucas palavras, o sociólogo baiano Alberto Guerreiro Ramos parecia traduzir a
angústia que intelectuais e artistas negros(as) viviam durante o século XX. Mesmo sendo
maioria demográfica, a população negra era vítima, para ele, de exotizações e preconceitos
nas representações produzidas sobre o país, como se fosse um componente estranho da
identidade nacional. O alvo direto de sua crítica era a elite branca, o que explica não só a
revisão teórica que o autor faz da sociologia brasileira, mas também sua atuação direta no
Teatro Experimental do Negro (TEN), projeto político-cultural fundado por seu amigo e
aliado Abdias do Nascimento.
Guerreiro entendia que as ciências sociais brasileiras estavam presas na transposição
de conceitos estrangeiros, o que fazia delas cegas aos verdadeiros problemas nacionais. O
maior deles seria o entendimento distorcido da miscigenação brasileira, para ele infestado
pelo “ideal europeu da brancura” (CAMPOS, 2015, p. 98). Para contornar o problema,
Guerreiro propôs uma “redução sociológica” (GUERREIRO RAMOS, 1996), termo que
significava pensar as ciências sociais a partir de uma análise sensível e singular da realidade
nacional, sem que houvesse importações arbitrárias de teorias e temas de pesquisa.
Tal raciocínio fez Guerreiro debruçar boa parte de sua trajetória intelectual na crítica
às representações da população negra brasileira presentes no pensamento de alguns dos
maiores intérpretes do Brasil, posteriormente invertendo essa lógica ao trazer para o centro do
debate a “ideologia da brancura” – entendida por ele como a maior das patologias sociais
brasileiras. O autor considerava que os problemas nacionais estavam diretamente conectados
com a estrutura psicológica gerada pela sua elite branca, principalmente aquela responsável
pelas produções intelectuais e culturais que difundiam o desejo de branqueamento no
imaginário social do país.
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Diante disso, Guerreiro tinha como projeto político-intelectual o que Barbosa (2006)
chama de “personalismo negro”. Em síntese, isso significa que o autor defendia uma visão
humanista da negritude brasileira, contrária às classificações e essencializações “perpetradas
por literatos” (GUERREIRO RAMOS, 1955, p. 215). De um lado, para ele, havia o
“negro-tema”, aquele patologizado em algumas das representações sociológicas de maior
relevância. Do outro, havia o “negro-vida”, aquele mais próximo da experiência social
cotidiana (BARBOSA, 2006, p. 220). O sociólogo, então, argumentava que os intelectuais
difusores do “negro-tema” criaram uma imagem de país onde o branco e sua cultura eram os
ideais a serem alcançados, enquanto o negro era o “outro”, a identidade étnico-racial
demarcada pelos brancos e tratada como objeto de problemas sociológicos e antropológicos
sobre o país.
Por humanização do negro, portanto, entende-se a sua desconstrução enquanto
identidade social estática, aquela de tipos de comportamentos e práticas culturais
objetivamente estereotipados nas produções sociológicas. Se o negro é múltiplo, complexo e
dinâmico, não haveria – ou não deveria haver, para Guerreiro Ramos – um “problema do
negro brasileiro”, ou um “negro-tema”. Assim, o autor pensava que as ciências sociais
deveriam abandonar a “brancura” como o ideal de normalidade nas interpretações do Brasil,
para assim passar a considerar a negritude como o elemento constituidor da identidade
brasileira, já que ela correspondia sua maioria demográfica.
Mas como sua crítica à produção intelectual de autoria branca se deu no campo da
cultura? Ao participar do Teatro Experimental do Negro (TEN), Guerreiro Ramos apostou
suas fichas em um projeto cultural que buscou desde o início desconstruir as representações,
para ele, essencialistas da negritude brasileira, via dramaturgia que tinha como premissa
colocar personagens negros(as) como protagonistas de suas histórias2. O TEN, então, atuou na
tentativa de inverter o ideal da “brancura” e o desejo de branqueamento criticados pelo
sociólogo, a partir da valorização estética e narrativa do “homem de pele escura”
(GUERREIRO RAMOS, 1954, p. 191) – o que, consequentemente, passava por uma
representação mais humanizada e complexa de sua figura nos palcos.
No TEN, Guerreiro Ramos foi responsável por organizar o grupoterapia nomeado de
“sociodrama”. O método, segundo o próprio autor, significava a “eliminação de preconceitos
Segundo Abdias do Nascimento (2004, p. 209), a ideia de fundar o TEN veio após assistir a peça O Imperador
Jones, de Eugene O’Neill, em Lima no Peru. Naquela oportunidade, o protagonista negro teria sido interpretado
por um ator branco com rosto tingido de preto. A releitura de O Imperador Jones foi justamente a peça de estreia
do TEN, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 1945.
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ou de estereotipias, que objetiva libertar a consciência do indivíduo da pressão social”
(GUERREIRO RAMOS, 1950, p. 9). O grupoterapia, como ele mesmo explicou em texto
publicado na revista O Quilombo, pensava peças de teatro onde o preconceito sobre pessoas
negras era desvelado, usando recursos narrativos que pudessem ludibriar o público acerca do
papel ou destino de algum(a) personagem negro(a), trazendo então um encerramento
surpreendente e reflexivo para a trama.
Guerreiro partia da premissa sociológica de que os indivíduos carregariam, desde
cedo, preconceitos e ideias sobre o mundo que não lhe pertecem – ou seja, que foram
herdados de sua cultura dominante. O grupoterapia, então, seria mais do que um grupo de
artes cênicas que simulava situações do cotidiano, mas uma experiência psicossociológica que
lidava diretamente com a personalidade de brancos e negros, tendo como objetivo reverter o
preconceito racial e tornar a representação de pessoas e personagens negros(as), na
experiência cotidiana ou nas artes, “singulares, únicas, inconfundíveis” (ibidem) – em suma,
livre de essencialismos.
De modo geral, o grupoterapia sintetizava os princípios de atuação do TEN. Isso fica
nítido no discurso de Abdias do Nascimento sobre o projeto na abertura da Conferência
Nacional do Negro de 1949, indo além ao mostrar que mais do que reeducar negros e brancos
sobre as relações raciais, o TEN visava especialmente aproximar a produção cultural negra
daquela que circulava entre as camadas médias e altas da população brasileira,
majoritariamente brancas:
[...] desejo assinalar que o Teatro Experimental do Negro não é, nem uma
sociedade política, nem simplesmente uma associação artística, mas um
experimento psicossociológico, tendo em vista adentrar gradativamente a
gente negra nos estilos de comportamento da classe média e superior da
sociedade brasileira (NASCIMENTO, 1949, p. 11).

Para isso, desenvolve Guerreiro Ramos posteriormente, era necessário que a
população negra brasileira afirmasse sua negritude não só como uma singularidade livre de
essencialismos, mas também como parte fundamental do emaranhado de identidades que
constituiriam a totalidade da cultura brasileira. A partir de pequenos textos em O Quilombo, o
autor começava a delinear seu conceito de negritude, que não se apresentava nele como um
essencialismo de base étnico-cultural, mas como tipos de personalidades, subjetividades e
vivências que, devido a fisionomia do(a) negro(a), eram submetidos a condições sociais e
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psicológicas específicas – necessitando, igualmente, se libertar de pressões sociais herdadas
da “ideologia da brancura”:
A negritude não é um fermento de ódio. Não é um cisma. É uma
subjetividade. Uma vivência. Um elemento passional que se acha inserido
nas categorias clássicas da sociedade brasileira e que as enriquece de
substância humana. Humana, demasiadamente humana, é a cultura brasileira.
Por isto que, sem desintegrar-se, absorve as idiossincrasias espirituais, as
mais variadas. E até compõe com elas a sua vocação ecumênica, a sua índole
compreensiva e tolerante. A cultura brasileira é, assim, essencialmente
católica, no sentido que nada do que é humano lhe é estranho. A negritude,
com seu sortilégio, sempre esteve presente nesta cultura. Exuberante de
entusiasmo, ingenuidade, paixão, sensualidade, mistério, embora só hoje por
efeito de uma pressão universal esteja emergindo para a lúcida consciência
de sua fisionomia (GUERREIRO RAMOS, 1950, p. 10).

Desta forma, era na afirmação da negritude, principalmente em sua representação, que
o TEN buscou superar a perspectiva colonialista presente no imaginário social brasileiro.
Lembrando que esse imaginário, para Guerreiro Ramos, era difundido e reforçado por
intérpretes das ciências sociais que classificavam o negro como o “outro” da identidade
étnico-racial brasileira3, o “negro-tema” que precisaria ter sua condição social resolvida
mediante o embranquecimento cultural. A “redução sociológica” e o projeto de teatro negro
propostos por ele, Abdias e o TEN, visavam reverter esse quadro ao projetar a realidade
brasileira a partir de seus aspectos particulares, o que significava auto-afirmar a identidade
nacional baseando-se em uma nova visão de sua composição étnico-racial.
Tal perspectiva foi tributária do debate pós-colonial e multiculturalista que começou a
emergir na década de 1940, sobretudo na literatura francófana (BARBOSA, 2013).
Influenciados diretamente por autores como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre
entre outros; o TEN estava contextualizado num amplo movimento cultural de valorização e
positivação das identidades negras afrodiaspóricas. Não à toa, a primeira edição de 1948 da já
mencionada revista O Quilombo – criada e editada pelo TEN – indicava a revista da negritude
francófana Présence Africaine como referência do pensamento negro que começou a surgir
com força tanto nos países colonialistas, como nas colônias e ex-colônias (ibidem, p. 171). No
mais:
A recepção dos ideais da negritude francófona no teatro negro se adensou em
fins de 1949, por ocasião da visita do filósofo e escritor Albert Camus ao Rio
Apesar de fazer críticas gerais às versões “enlatadas” e colonialistas da sociologia brasileira, Guerreiro Ramos
separava autores que segundo ele estavam mais preocupados com os aspectos singulares da realidade nacional e
outros que estavam mais “contaminados” pelo pensamento estrangeiro. Dentro do primeiro grupo, ele inclui
nomes como Sylvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Vianna. No segundo, estariam Tobias
Barreto, Pontes de Miranda, Tristão de Ataíde, Pinto Ferreira e Mario Lins. Para mais, cf. MAIO, 1997.
3
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de Janeiro. O próprio Quilombo atesta tal fato num artigo de janeiro de 1950,
intitulado: “Roteiro negro de Albert Camus no Rio” (p. 69). Destaca-se aqui
o interesse do escritor franco-argelino, apoiador da negritude francófona e
conselheiro da Présence Africaine, em conhecer a vida dos negros cariocas.
Camus teria frequentado diversos terreiros na cidade, assim como boates e
clubes em que os frequentadores eram majoritariamente negros. Camus
visitou ainda as instalações do TEN, onde assistiu a uma encenação resumida
da sua peça Calígula (ibidem, p. 174).

É preciso destacar, de antemão, que a ideia de negritude assumida publicamente pelo
TEN não estava ligada necessariamente a um retorno à “africanidade”, visto como “racismo
às avessas” por parte da intelectualidade branca brasileira (como veremos com mais detalhes
adiante). Pelo menos não no pensamento de Guerreiro Ramos, que atribuiu a essa ideia um
antipatriotismo e estrangeirismo prejudiciais para a formação da identidade nacional. A
afirmação da negritude estava conectada com a formação de uma “brasilidade negra” – ou
seja, na humanização da negritude brasileira por meio da normatização e valorização de suas
vivências, culturas e estéticas particulares, constitutivas da “verdadeira” identidade nacional.
A cultura negra, portanto, além de ser múltipla, complexa e dinâmica, seria uma das partes
fundamentais do que se compreende como Brasil, sendo por meio da afirmação4 e aceitação
dela que a democracia racial poderia ser alcançada em sua plenitude5.
Nos caminhos para se chegar a essa afirmação surgem as primeiras polêmicas entre os
intelectuais do TEN e a esquerda ligada ao Partido Comunista do Brasil (PCB). De modo
geral, o TEN não pretendia ser apenas um espaço de criação artística voltado para a negritude,
mas também, através do jornal O Quilombo e por meio da organização de eventos sobre as
relações raciais, queria promover a formação de uma vanguarda negra, ligada às camadas
médias da população, na intenção de que elas conduzissem o processo de enfrentamento ao

A posição de Guerreiro Ramos sobre a questão nem sempre foi multiculturalista, tendo ele até o início de 1950
defendido, por exemplo, o abandono das religiões de matriz africana que estariam em desacordo com os
princípios operativos do capitalismo moderno. No entanto, com o passar dos anos e por influência do TEN,
Guerreiro Ramos muda de posição, entendendo justamente a aculturação como o maior dos problemas da
população negra brasileira, já que ela geraria um apagamento de sua negritude no processo de mestiçagem e a
exotização completa de sua própria imagem, vista cada vez mais pelo imaginário social como um componente
estranho à ideia de identidade nacional. Para mais, cf. CAMPOS, 2015.
5
A posição dos principais membros do TEN em relação a famosa tese da democracia racial brasileira formulada
por Gilberto Freyre apresentava ambiguidades. Por um lado, acreditava-se, como o intelectual pernambucano,
que o Brasil apresentava uma configuração racial distinta, onde negros e brancos conviviam bem no terreno das
relações sociais. Por outro lado, já se debatia que esse suposto convívio positivo não se refletia na estrutura
socioeconômica do país, como indica Abdias do Nascimento em fala que abriu o I Congresso do Negro
Brasileiro organizado pelo TEN em 1950: “a sociabilidade positiva brasileira no terreno das relações raciais não
impedia as disparidades econômicosociais existentes entre brancos e negros”. Para mais, cf. MAIO, 1999.
4

31

branqueamento imposto pela elite branca em sua produção intelectual e cultural – como
acusava Guerreiro.
Os primeiros enfrentamentos surgiram no I Congresso do Negro Brasileiro,
organizado pelo TEN em 1950. Nele, não só a noção de negritude foi debatida, como a
própria noção de raça, posta em suspensão após o holocausto nazista da Segunda Guerra
Mundial. Como aponta Barbosa (2006, p. 177), de um lado havia os intelectuais ligados ao
TEN, com destaque para Ironides Rodrigues em sua tese sobre a “estética da negritude”. De
outro, havia os intelectuais da esquerda nacionalista, entre eles Costa Pinto, Edison Carneiro e
Darcy Ribeiro.
O embate se deu, primeiramente, pela polêmica tese de Ironides Rodrigues, onde o
autor defendeu que a negritude possuía atributos raciais específicos, como uma “sensibilidade
hiperdesenvolvida” (COSTA PINTO, 1998, p. 257) para as artes6. Havia, nesse sentido, não
só uma afirmação da negritude enquanto identidade étnico-cultural específica, como também
uma afirmação da noção de raça, o que entrava em choque com o próprio pensamento de
Guerreiro Ramos, contrário às essencializações das identidades negras. A visão de Ironides
Rodrigues repercutiu entre os contrários à noção de raça como um “racismo às avessas”, por
manter a lógica de fixação da identidade negra a partir da valorização de suas supostas
características “naturais”.
A reação à tese veio com a chamada Declaração dos Cientistas, que sob o argumento
da inexistência de diferença biológica entre raças se mostrava também contrária ao projeto
político de negritude encabeçado pelos membros do TEN, sobretudo Ironides, Abdias e
Aguinaldo Camargo (BARBOSA, 2006, p. 178). Não surpreendentemente, penso eu,
Guerreiro Ramos também assinou a Declaração, ficando ao lado dos acusados por Aguinaldo
de representarem os interesses políticos do PCB dentro do congresso (ibidem). No entanto,
Abdias do Nascimento endossa uma versão menos radical que a de Ironides, defendendo que
o conceito de negritude proposto pelos membros do TEN não estava ligado a uma ideia de
diferença racial ancorada biologicamente, mas sim ao conceito de cultura. Assim, o termo
“negritude” seria mobilizado pela “valorização da personalidade e cultura específicas do
negro como caminho de combate ao racismo” (NASCIMENTO, 2004, p. 218).

Essa é a versão da tese de Ironides Rodrigues presente no livro O negro no Rio de Janeiro, de Costa Pinto
(1998[1953]). As atas da sessão em que o autor defende a tese foram extraviadas, restando apenas o relato de
Costa Pinto e artigos de O Quilombo em que o autor indica esse mesmo pensamento. Para mais, cf. BARBOSA,
2006.

6

32

Após o fim do Congresso, vendo-se em uma situação delicada com o TEN, Guerreiro
Ramos revê sua posição. Desta vez, ele escreve diversos textos7 reforçando a necessidade de
se pensar a ideia de negritude como um processo de libertação psicológica em relação ao
pensamento branco-colonial. A tese da negritude, então, se distanciou cada vez mais de uma
essencialização que fixaria o que é ser um sujeito negro em relação à “branquitude”.
Influenciado pelo humanismo e existencialismo sartriano, Guerreiro refina seu argumento ao
criar o conceito dialético de niger sum: a compreensão sensível da humanidade,
subjetividades e personalidades negras, a suspensão da “ideologia da brancura” e a
mobilização coletiva da luta negra após a autoafirmação do “homem de pele escura”.
Em resumo, o pensamento político-intelectual de Guerreiro Ramos se concentrava na
questão da representação. Entendendo que a forma como a negritude brasileira era retratada
nas ciências sociais e nas artes estava diretamente ligada à histórica estrutura de dominação
racialista brasileira, o sociólogo propõe uma afirmação – especialmente estética – da
negritude que se apresentasse como quebra da imagem estática definida por fora e formasse
uma outra imagem, desta vez mais “real” e “autêntica”, por se tratar de uma autoafirmação
personalista. Por isso, lembra Barbosa (2006, p. 181), o autor assume a necessidade de
existirem “personalidades coletivas” ligadas à ideia de negritude, para que estas pudessem
mobilizar, de forma organizada, lutas anticoloniais e antirracistas.
Em linhas gerais, apesar das interpretações distintas acerca das noções de raça e
negritude, os intelectuais que estavam envolvidos no I Congresso do Negro Brasileiro
pareciam denunciar o mito da democracia racial brasileira. Posição que se consolidou depois
das diversas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil financiadas pelo projeto UNESCO
ainda na década de 19508. A de mais destaque, realizada por Roger Bastide e Florestan
Fernandes na cidade de São Paulo, apontou para o efeito de retroalimentação entre a
estratificação social herdada da escravidão, o caráter conservador da ordem capitalista
brasileira e o preconceito racial no terreno das relações sociais, tendo esse cenário pouco se
modificado após a abolição da escravidão. Com isso, as associações políticas que envolviam
“O problema do negro na sociologia brasileira” (1954), “O negro desde dentro” (1954) e “A patologia social do
branco brasileiro” (1955). Segundo Barbosa (2006, p. 180), o ponto de virada se deu no ensaio “Um herói da
negritude”, publicado no Diário de Notícias em abril de 1952 e que homenageava Aguinaldo Camargo após sua
morte.
8
Projeto de pesquisas sociais financiadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) no início dos anos 1950 com o objetivo de investigar as relações raciais e o conceito de raça
após o fim do holocausto nazista. O Brasil era visto como um grande laboratório pelo suposto caráter
democrático de sua estrutura racial, posição que os membros do TEN não rechaçavam por completo.
7
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ativistas e intelectuais negros(as) na época atuavam em duas frentes: na emancipação
socioeconômica da população negra, escanteada às posições de subalternidade na ordem
capitalista; e na luta contra o preconceito racial, visando com isso reeducar os brancos e dar
fim à ideologia do branqueamento.
Entretanto, a forma de combater o racismo velado brasileiro não somente levou a
outras controvérsias entre os intelectuais envolvidos no I Congresso, mas também se refletiu
na produção cinematográfica da época. Entre os intelectuais, a polêmica de maior destaque
apareceu no debate travado entre Guerreiro Ramos e Luiz de Aguiar Costa Pinto. O principal
ponto de discordância entre eles estava na visão de Guerreiro sobre a formação de uma
vanguarda negra que pudesse conduzir o processo de transformação do imaginário social
racista na construção da identidade nacional (que, como vimos, se daria por meio do
“personalismo negro”). Guerreiro Ramos, nesse sentido, dava importância primordial para a
estrutura psicológica da população brasileira, para ele fonte matriz das desigualdades raciais.
Por outro lado, para Costa Pinto (em sintonia com a posição pecebista), o caminho
para a transformação se dava no âmbito dos conflitos de classe, já que o protagonismo da
mudança social estaria na mão das camadas proletárias racializadas, não nas camadas médias
“duplamente asfixiadas pela sua condição de raça e de classe” (MAIO, 1997 apud COSTA
PINTO, 1953). Desta forma, Costa Pinto enxergava que o projeto político de Guerreiro
Ramos e do TEN produziria uma “falsa consciência” da negritude brasileira, principalmente
porque, com a substituição da consciência de classe pela “ideologia da negritude”, os(as)
negros(as) de classe média que já havia escapado da proletarização criariam uma distância
entre eles(as) e a “massa negra”, distorcendo os verdadeiros problemas sociais a serem
enfrentados pela população afrodescendente.
A polêmica instaurada nesse ponto também esteve no cerne da produção
cinematográfica brasileira. A posição intelectual de Costa Pinto se aproximava das narrativas
dos filmes produzidos pela geração de cineastas do Cinema Novo, onde a condição de
subalternidade socioeconômica da “massa negra” era retratada com ênfase nos chamados
“filmes de assunto negro” (SENNA, 2018 [1968]), ainda que não houvesse uma ruptura com
sua representação estereotipada, aquela denunciada pelos membros do TEN na década de
1940. De outro modo, o tímido surgimento de um projeto de cinema negro brasileiro a partir
da década de 1970 e sua relativa consolidação a partir dos anos 2000, parecia responder os
rastros deixados por esse debate, chamando a atenção – em minha hipótese – para a
importância dos tensionamentos sobre a representação da negritude na produção audiovisual
brasileira.
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Havia assim uma nítida cisão: de um lado, existia um cinema de realizadores(as)
brancos(as) em que o mito da democracia racial (isto é, seus limites) era bastante tematizado,
mas apenas pela perspectiva de classe defendida por Costa Pinto, examinada por Guerreiro
Ramos como uma mera importação de ideias estrangeiras no diagnóstico dos problemas
nacionais. Mas, assim como no TEN, o projeto de cinema negro brasileiro que viria a surgir
nas mãos de Zózimo Bulbul buscou não só reinterpretar a história da negritude brasileira, mas
também criar uma identidade afrodiaspórica para ela, em conflito com as representações
negras de autoria branca.
O que estava em jogo, para o projeto de cinema negro brasileiro que dali surgia, era a
mesma transformação da estrutura psicológica brasileira – ou melhor, do imaginário social –
que fazia com que os preconceitos raciais persistissem mesmo um século após o marco da
abolição. Assim nasceriam as disputas, presentes até hoje, acerca da representação negra no
cinema brasileiro e as distintas concepções do que significa um projeto de “cinema negro” no
país. Vejamos, primeiramente, como o cinema brasileiro lidou com essa controvérsia no
século XX.
1.2. “Povo”, “classe” ou “negritude”? Sobre identidade e representação racial na
história do cinema brasileiro
Em 1965, na 5ª Resenha do Cinema Latino-americano de Gênova, o crítico branco
David Neves apontou um traço peculiar do cinema brasileiro. Diz ele:
O filme de autor negro é fenômeno desconhecido no panorama
cinematográfico brasileiro, o que não acontece absolutamente com o filme
de assunto negro que, na verdade, é quase sempre uma constante, quando
não é um vício ou uma saída inevitável (NEVES, 2018, p. 182).

No caso, o autor fazia essa afirmação contextualizado pelo Cinema Novo, um dos
movimentos propulsores do que ele chama de “filmes de assunto negro”. Para Neves,
Barravento (Glauber Rocha, 1962), Ganga Zumba (Cacá Diegues, 1963), Aruanda (Linduarte
Noronha, 1959), Esse Mundo é Meu (Sérgio Ricardo, 1963), Rio, 40 graus e Rio, Zona Norte
(Nelson Pereira dos Santos, 1955; 1957), foram alguns dos exemplos marcantes de filmes em
que “o estímulo central do realizador tinha sido não o negro com origem e cultura, mas como
objeto e consequência ou instrumento para a demonstração de uma tese universal” (ibidem, p.
184).
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Segundo o crítico, no Cinema Novo, os filmes de “assunto negro” eram aqueles de
forte orientação marxista, onde personagens negros(as) até chegavam a ocupar papéis de
protagonismo nas narrativas, apesar de não haver nelas discussões sobre estereótipos e
preconceitos raciais. Esses(as) personagens eram apenas “englobados na massa multirracial
dos pobres e oprimidos” (SENNA, 2018, p. 198). Todavia, recorda o autor, é possível voltar
mais atrás no tempo e identificar filmes de “assunto negro” durante toda a história do cinema
brasileiro, fato que possibilitou que diversos atores e atrizes negros(as) alcançassem relativo
reconhecimento popular.
O maior deles foi Grande Otelo, no qual a extensa trajetória se confunde com a própria
história do cinema brasileiro. Sua carreira, iniciada em meados da década de 1930, foi
marcada por papéis que traduziram de certa forma como o ambiente intelectual e artístico
pensava a questão racial brasileira. Na década de 1940, Grande Otelo “explodiu” aos olhos do
público por sua parceira com Oscarito nas famosas chanchadas, gênero dominado pela
Atlântida Cinematográfica, produtora localizada no Rio de Janeiro – até então capital federal.
Com muitas comédias e musicais com referências estereotípicas da população negra,
principalmente aquela situada nos subúrbios cariocas, as chanchadas foram responsáveis por
projetar positivamente, na grande tela, os elementos simbólicos e materiais que hoje fazem
parte do que se compreende como “identidade nacional”: carnaval, samba, feijoada etc
(HIRANO, 2009).
Contudo, mesmo diante da valorização dos elementos da cultura afro-brasileira na
construção do ideário de uma nação mestiça, as chanchadas ainda reforçavam certas posições
hierárquicas da sociedade brasileira, projetando personagens negros(as) somente entre papéis
de “animal de carga ou objeto sexual” (SENNA, 2018, p. 197). Grande Otelo foi o grande
expoente desse cinema, interpretando personagens que, apesar de terem lugar fixado nas
camadas baixas da estrutura socioeconômica, eram “aceitos” racialmente entre os brancos por
carregarem consigo uma enorme alegria e simpatia passiva.
Como observa Carvalho (2005), o talento de Grande Otelo o fez em muitos momentos
subverter narrativas ao seu favor, atenuando os preconceitos raciais presentes por trás dos
roteiros dos filmes. Com isso, o ator foi conseguindo papéis cada vez mais expressivos, como
nos sucessos Moleque Tião (1943) e Também somos irmãos (1949), ambos dirigidos por José
Carlos Burle. Também somos irmãos conta a história de dois irmãos negros adotados
juntamente com duas crianças brancas pela mesma família. No enredo, um dos irmãos negros
consegue se formar em direito e ascender socialmente, sofrendo preconceito racial por se
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envolver com a filha branca adotiva. Enquanto o outro, interpretado por Otelo, abandona o lar
e vai viver marginalmente em um morro carioca.
Também somos irmãos foi um exemplo raro de filme em que o pacto da democracia
racial brasileira foi rompido, trazendo no centro da narrativa a discussão sobre as relações
raciais independente da nova posição de classe do protagonista. Embora Otelo não atue em
um papel livre de estereótipos raciais, o trabalho de José Carlos Burle representou um ponto
fora da curva na carreira do ator. Como ele próprio declara, o filme não atingiu sucesso de
bilheteria pelo fato dos brancos se sentirem “inconfortavelmente atingidos com a denúncia”
(CARVALHO, 2005, p. 34). Posteriormente, além de outras chanchadas, como Carnaval
Atlântida (1952) e Depois eu conto (1956), também dirigidas por José Carlos Burle; Grande
Otelo atua em Rio, Zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1959), considerado um dos
primeiros filmes da geração de realizadores(as) cinemanovistas.
Já na década de 1950, os filmes das grandes produtoras paulistas Vera Cruz, Maristela
e Multifilmes, donas de títulos de sucesso comercial como Sinhá Moça (Tom Payne, 1953),
Candinho (Abílio Pereira de Almeida, 1954) e Chamas no Cafezal (José Carlos Burle, 1954),
retrataram a decadência da vida no campo e o conflito existente entre o conservadorismo rural
e as ideias modernas advindas da cidade grande. Chamado de “cinema industrial”
(TOLENTINO, 2001), esses filmes tentaram representar cinematograficamente um país que
passava por um intenso processo de mudança social causado pelo êxodo rural, emergindo a
partir disso a burguesia industrial e o operariado urbano – sobretudo na cidade de São Paulo,
onde as produtoras estavam localizadas.
Esse momento do cinema brasileiro, iniciado na década de 1950, estava inserido num
contexto mais amplo de produções culturais chamadas por Arruda (1997) de “novo
modernismo paulista”. A acelerada urbanização e as novas dinâmicas sociais causadas pela
industrialização, davam sentido, principalmente na capital paulistana, para a ruptura com os
valores culturais expressos pelo modernismo da década de 1920, aquele que se voltou para as
raízes rurais da cultura brasileira em busca da construção da identidade nacional. Neste
cenário, instituições culturais como museus, cinemas, companhias cinematográficas e
sistemas de rádio e televisão começavam a despontar, dando suporte para a “desenraização”
(ibidem, p. 41) de valores arcaicos e para a circulação de novas ideais e identidades modernas,
disruptivas ao mundo rural.
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O papel da produção cultural e da burguesia mecenas dessa produção foi fundamental
para a formação de concepções de “progresso” e “civilização” no interior da metrópole
paulistana. No cinema, a incorporação dessas concepções se refletiu na tematização, narrativa
e estética “cosmopolita” das obras, próximas àquelas projetadas pelo cinema hollywoodiano.
Sinhá Moça, por exemplo, é uma personagem que porta essas ideias modernas, especialmente
por defender explicitamente a abolição da escravidão no filme, entrando em conflito com seu
pai, escravocrata e conservador, ao retornar para sua fazenda no interior de São Paulo, após
um período de estudos na cidade grande.
Candinho, por sua vez, é um camponês que, ao chegar na capital paulista, mal
consegue assimilar os códigos e costumes da cidade grande, estranhando a atitude blasé das
pessoas com quem cruzava e, por fim, retornando ao interior de Minas Gerais para viver mais
próximo de suas “raízes” arcaicas. Já em Chamas no cafezal, um proprietário agrícola entra
em conflito com um homem que quer comprar suas terras. Ao descobrir que o burguês
pretende modernizar a produção de café com o uso de máquinas e, assim, acabar com o
trabalho escravo, o dono das terras resiste à oferta de compra da sua fazenda, mesmo vendo
seus negócios entrarem em decadência.
A produção cinematográfica da primeira metade da década de 1950, como vemos,
orientou-se nos valores culturais modernos, cosmopolitas e burgueses, fazendo com que os
filmes representassem o passado rural e escravocrata brasileiro de modo explicitamente
negativo. Por outro lado, diferente das décadas de 1940 e primeira metade de 1950, o cinema
da década de 1960 passou a olhar para o camponês e operário (herdeiro de dinâmicas sociais
arcaicas) como personagens centrais da mudança social no país. Diante da conjuntura mundial
de Guerra Fria, os questionamentos acerca do caráter periférico do capitalismo brasileiro
começaram a rondar o pensamento intelectual na virada entre as duas décadas. É assim, que a
partir da geração de cineastas envolvidos com o Centro Popular de Cultura da União Nacional
dos Estudantes (CPC-UNE), narrativas cinematográficas mais conflitivas com o pensamento
industrial-burguês começaram a surgir.
Os filmes cinemanovistas tinham uma proposta marcadamente política, embora o
preconceito racial não fosse uma temática prioritária. Esse contexto foi circunscrito pelas
teses intelectuais que procuravam analisar o caráter peculiar do subdesenvolvimento
brasileiro, lido como pré-capitalista e semi-feudal pelas duas instituições que protagonizaram
o pensamento da esquerda nacional: o PCB e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros
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(ISEB)9. De um lado e de outro, havia a concepção de que o país era atrasado em sua estrutura
socioeconômica, necessitando – portanto – acelerar o desenvolvimento de suas forças
produtivas no campo e na cidade para completar o processo de consolidação do capitalismo
moderno.
Os estudantes do CPC, de modo geral, eram influenciados por essa interpretação sobre
o país defendida pelo PCB. Por esse motivo, os cepecistas se encarregaram de dirigir
culturalmente o processo de conscientização política do “povo brasileiro”, primeiro visando a
revolução nacional-burguesa (com a reforma agrária e o fim do latifúndio), depois a revolução
socialista. Entretanto, como observa Tolentino (2001, p. 129), o grupo de cinemanovistas
nasceu após uma dissolução desses(as) cineastas com os demais cepecistas e o pensamento do
PCB. A polarização se deu devido a discordância na forma com que esses temas eram
comunicados e de como o PCB importava a tese do marxismo-leninismo para a interpretação
da realidade brasileira.
Um pensamento fortemente presente entre intelectuais e artistas da esquerda
nacionalista entre o final dos anos 1950 e a primeira metade da década de 1960 era
caracterizado pelo que Ridenti (2005) chama de um “romantismo revolucionário”. Tratava-se
de também buscar nas raízes do povo brasileiro, em sua cultura, “as bases para construir o
futuro de uma revolução nacional modernizante” (ibidem, p. 84). O “romantismo” estaria
justamente na busca incessante de uma brasilidade autêntica, que poderia ser vista nas
culturas populares do campo, ainda não contaminadas pelo avanço da modernidade
homogeneizante das grandes cidades cosmopolitas. Em tese, significava dizer que a
valorização do “povo” não só traria uma construção mais sólida da identidade nacional
(necessária para uma revolução anti-imperialista), mas também retornaria à atenção para o
campo, espaço que ainda seria responsável pela atrasada estrutura socioeconômica do país –
apresentando, com isso, os maiores tensionamentos de classe.
O que estava em jogo, naquele momento, era um anti-imperialismo que não se
apresentasse apenas no campo da política e da economia, mas também no campo da cultura.
Em relação aos dois primeiros, os pecebistas apoiavam uma articulação entre operários e
burguesia nacional, buscando com isso a modernização das forças produtivas e a efetiva

No interior das duas organizações, assim como na esquerda nacional, havia pluralidade e heterogeneidade de
correntes de pensamento e interpretações sobre o Brasil, sendo discutidas aqui apenas aquelas que nortearam as
teses e proposições oficiais do PCB. Para mais, ver BRANDÃO, 1988.
9
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democratização (ainda que de viés liberal) para o país, considerado demasiadamente preso às
suas raízes agrárias patrimonialistas.
Tentava-se, desta forma, estabelecer uma unidade das diferentes classes e etnias sob a
noção de “povo brasileiro” para se contrapor à estrutura latifundiária de poder, considerada a
principal aliada do imperialismo. No entanto, pelo menos na circulação do ideário político e
artístico da esquerda nacional, essa noção representou um certo apagamento das diferenças,
especialmente raciais, na construção abstrata da identidade nacional. Como bem define
Schwarz, ao qual faço coro, a ideia de “povo” dava sentido a um projeto populista do PCB
que se apresentava como um “desdentado marxismo patriótico” (SCHWARZ, 1978, p. 63).
Aliás, a construção desse ideário não necessariamente entrou em conflito com a
ideologia nacional-desenvolvimentista dos governos militares. O que de certa forma justifica
o fato de a produção cultural permanecer circulando e florescendo livremente entre circuitos
intelectuais, embora tenha sido cortada “as pontes entre o movimento cultural e as massas”
(ibidem, p. 62). Esses fatores – a conciliação de classes, o populismo “visto de cima” e a
ausência de contato com os movimentos operários e camponeses – deram um molde mais
elitista do que socialista à revolução idealizada pelos intelectuais pecebistas (ibidem, p. 92).
Já no campo da cultura, os(as) jovens cineastas cinemanovistas queriam romper com
um universal que suprimia o particular – ou seja, com a importação de ideias que acabaria
reforçando a distância entre os(as) intelectuais da vanguarda cultural e o “povo brasileiro”.
Para eles(as), a cultura precisaria romper com o excesso de universalismo para acessar as
camadas populares e se tornar um efetivo instrumento de luta política. Assim, esses(as)
cineastas tinham como projeto artístico-político buscar na própria singularidade do povo
brasileiro, na sua cultura popular, uma ideia de nacionalidade mais próxima daquela realidade
que era encontrada nas teses pecebistas (TOLENTINO, 2001, p. 130).
Essa concepção não estava presente apenas na narrativa das obras, mas também em
suas noções técnicas e estéticas. Glauber Rocha, principal liderança do movimento,
desenvolveu novas formas de realização cinematográfica, que envolviam técnicas de
filmagem a mão (trazendo proximidade e instabilidade à câmera), luz natural estourando no
enquadramento e novas ideias de montagem. O objetivo era descolonizar a linguagem do
cinema brasileiro, marcado nas décadas anteriores pela estética hollywoodiana importada
pelas grandes produtoras do cinema industrial paulista. Esse “naturalismo” estético foi
nomeado pelo próprio diretor baiano de “estética da fome”, já que procurava retratar a
realidade brasileira nua e crua, sem os recursos artificiais e as romantizações presentes no
cinema enlatado estadunidense.
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Além disso, se a intenção desses(as) cineastas era o desenvolvimento de um cinema
político mais próximo do “povo brasileiro”, mediante o entendimento profundo de sua cultura
popular, era presumível que dois espaços sociais e geográficos passassem a ganhar mais
visibilidade: o sertão nordestino e as favelas cariocas. É no último cenário que é produzido
Rio, Zona Norte, filme que conta a história de um compositor de sambas – Espírito da Luz,
interpretado por Grande Otelo – que vive em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro,
tendo dificuldade de ascender socialmente mesmo tendo seu talento reconhecido por um
empresário da música.

Grande Otelo interpretando Espírito da Luz, em Rio, Zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1957)

Na narrativa, Espírito entra em conflito com a elite branca da música carioca, até que
uma de suas composições é roubada pelo seu empresário e apropriada por outro sambista, sem
que Espírito fosse remunerado. O protagonista, então, se vendo pressionado pela família, que
não reconhece seu trabalho devido à falta de retorno financeiro, acaba tendo um destino
trágico. O filme de Nelson Pereira dos Santos já dava indícios da tônica que estaria presente
nas narrativas cinemanovistas: a cultura popular, representada pelo samba; e os morros
cariocas, espaço onde estaria presente o proletariado urbano. Por mais que haja no filme um
conflito racial implícito, não são as relações e desigualdades raciais que norteiam a trama.
Nessa fase do cinema, o que importava era retratar os potenciais focos de consciência política
para uma revolução nacional-socialista. É por esse motivo que o cineasta elege o samba e os
morros cariocas como vetores em sua narrativa, eram neles que se encontraria a “essência” da
cultura brasileira e a “verdadeira” questão nacional: a luta de classes.
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Mas se nas cidades ainda havia resquícios de cultura popular, principalmente em suas
favelas e periferias operárias, era nas zonas rurais do país que ela se apresentaria de maneira
intacta, de acordo com essa concepção. Dessa vez, a vida campesina não era vista apenas pela
perspectiva do seu conservadorismo e “atraso”, das relações sociais e econômicas rústicas.
Agora, o camponês era exibido pela sua capacidade potencial em transformar estruturalmente
a realidade social do país. Com esse novo tratamento do tema, são gravados dois filmes sobre
a lendária organização social e política do Quilombo dos Palmares: Aruanda (Linduarte
Noronha, 1960) e Ganga Zumba (Cacá Diegues, 1963). No último, que contava a história do
primeiro líder do Quilombo, chegaram a atuar alguns dos atores e atrizes negros(as) que
marcaram história no cinema, dramaturgia e teledramaturgia brasileira: Léa Garcia, Antonio
Pitanga, Zózimo Bulbul, Eliezer Gomes e Luíza Maranhão.
Neves observa que, ainda que Ganga Zumba tenha sido filmado no ambiente político e
intelectual cinemanovista, ele é “um filme inteiramente baseado e desenvolvido sobre o
problema da cor” (NEVES, 2018, p. 184), já que era em função dela que os personagens se
organizavam, viviam e lutavam coletivamente. É por essa pequena virada na representação da
luta libertária negra que o crítico chega a afirmar que Ganga Zumba seria o único exemplo de
filme cinemanovista de “assunto negro” num “sentido restrito” (ibidem). Todavia, como
veremos a seguir, o autor faz essa afirmação ao trazer para comparação o polêmico longa
Barravento (1962), dirigido por Glauber Rocha e estrelado por Antonio Pitanga.
Ganga Zumba foi um filme marcado por representar uma organização revolucionária
negra localizada numa região rural do país, enxergada pela fase anterior do cinema brasileiro
como espaço de mero atraso político e ideológico. Porém, como defendem Tolentino (2001) e
Senna (2018), esse tratamento não estava ligado necessariamente à análise racializada das
desigualdades sociais, mas sim à influência do maoísmo e da revolução cultural chinesa
nos(as) intelectuais cepecistas. Estes viam o campo como o espaço em que haveria a
“verdadeira” luta de classes no Brasil, já que os principais conflitos se apresentavam entre
latifudiários e as organizações camponesas que surgiram durante o mesmo período histórico.
Nesse sentido, para Orlando Senna:
o ponto nevrálgico da relação Negro-Cultura Dominante não se encontra
nesta projeção. E, portanto, Diegues não responde à indagação capital desta
relação: com sua câmara imersa em uma nascente nação negra sob forte
pressão exterior, elaborando sua narrativa nos limites deste enquadre, na
verdade Diegues não carece responder, nem há espaço no conteúdo de
Ganga Zumba para um encaminhamento ou sondagem da questão: em
Palmares seria estúpido indagar se o negro, para se conscientizar e lutar pela
sua liberdade, terá de negar sua cultura racial. (SENNA, 2018, p. 200).
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Apesar da crítica, é reconhecido tanto por Senna, quanto por Neves, que Ganga
Zumba foi um dos primeiros filmes a elevar a negritude à posição de protagonista na história
das lutas sociais do país. Este fator se torna ainda mais evidente quando, em uma segunda fase
do Cinema Novo após o golpe militar de 1964 e o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o caráter
racial das lutas campesinas tenha sido rebaixado, tornando a presença negra na tela um “mero
registro físico” (ibidem, p. 200) – elemento englobado na massa multirracial que constituía o
reificado conceito de “povo brasileiro”.
Ainda que os filmes cinemanovistas tivessem como característica comum a
instrumentalização da cultura popular como mediadora da comunicação de ideias
revolucionárias de seus(uas) realizadores(as) com o público, houve formas e fases distintas de
retratá-la. Em um primeiro momento, como vemos em Rio, Zona Norte, a cultura negra não
aparecia como uma forma de resistência e organização popular, por mais que não fosse
representada negativamente. Nesse caso, o samba, por exemplo, aparece como uma
manifestação cultural pertencente às camadas populares, utilizado tanto como fuga de uma
realidade social adversa quanto como forma de ascender dessa realidade.
Entretanto, em seu primeiro longa-metragem, Glauber Rocha optou por abordar a
cultura popular sob uma ótica negativa, postura que foi reconhecida e modificada
posteriormente nos próprios filmes do cineasta. Barravento (1962) é um filme sobre uma
comunidade de pescadores(as) negros(as) alforriados(as), agora explorados(as) pelo dono dos
meios de produção na atividade pesqueira. A temática parecia acertar ao retratar o processo de
exclusão e pauperização vivido pela população negra no pós-abolição, em diálogo com as
pesquisas sociológicas sobre as relações raciais publicadas no mesmo contexto de gravação
do filme.
Mas o cineasta baiano, ao meu ver, repetiu – agora com protagonistas negros(as) – a
mesma narrativa presente no sucesso Sinhá Moça. Se naquela oportunidade, a filha de um
fazendeiro escravocrata voltava da cidade grande com ideias abolicionistas e modernas, agora
seria Firmino, personagem principal, que representaria o líder “iluminado” que tentaria levar
sua comunidade negra ao completo processo de libertação paralisado sob o falso marco da
abolição.
Interpretado por Antonio Pitanga, Firmino é um pescador que se politizou na cidade
grande e voltou para sua comunidade de pescadores para conscientizá-los do processo de
exploração em que estavam submetidos. O conflito se dá porque os demais pescadores
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estariam muito envolvidos com rituais afro-religiosos, a ponto de não enxergarem a situação
de exploração em que viviam. Ao se politizar na cidade grande, Firmino teria passado a
enxergar suas próprias práticas culturais de herança africana de outro modo, as vendo como
entraves para uma ação revolucionária que modificaria a realidade social daquela
comunidade.

Cena com Firmino (Antonio Pitanga) em Barravento (Glauber Rocha, 1962)

Glauber Rocha, no entanto, transportou para o cinema algo semelhante ao
“negro-tema” criticado por Guerreiro Ramos nas ciências sociais, o que manteve o diretor
distante de uma relação sensível com a negritude. Barravento acabou explorando uma
representação essencialista das culturas negras como suporte para a ideia de que as religiões
afro-brasileiras seriam o “ópio do povo”, empecilhos para a conscientização política
revolucionária defendida pelos cepecistas e pecebistas. O interessante é notar que, ao
confrontar um dos pescadores (Aruan), Firmino teria sua identidade racial questionada, como
se não pertencesse mais à comunidade negra por abandonar suas práticas culturais “naturais”.
Em outras palavras, simultaneamente à visão de que aqueles pescadores viviam sob
uma forte alienação causada pelas suas próprias práticas culturais, Firmino é visto como
alguém que não faz mais parte da identidade compartilhada entre eles, se “embranquecendo”
na cidade após ter contato com ideias modernas. O elemento simbólico que aparece desse
encontro é a luta de capoeira travada entre Firmino e Aruan. No fim, Aruan acaba sendo
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convencido de sua alienação por Firmino – uma espécie de alterego ficcional de Glauber
Rocha –, liderando então a fabricação de uma rede de pesca própria para a comunidade.
Embora Barravento estivesse repleto de personagens negros(as) como protagonistas, o
filme exotiza e essencializa as culturas negras e não coloca em evidência o caráter racial dos
conflitos presentes na narrativa. Mediante um suposto “marxismo descolonizado”, Glauber
Rocha insere no centro da narrativa a disputa pelo meio de produção – a rede de pesca – como
problema a ser resolvido pela comunidade pesqueira para completar seu processo de
libertação. De fato, o diretor acertou no diagnóstico sobre a ausência de democracia racial no
Brasil, mostrando como o marco da abolição não modificou sua estrutura socioeconômica,
permanecendo o mesmo estrato ocupando as posições de privilégio na engrenagem das
relações de produção.
Por outro lado, em minha interpretação, considerando o enquadramento do debate
mobilizado pelos intelectuais do TEN e a literatura pós-colonial, o filme acabaria por
reproduzir estereótipos essencialistas ligados à população negra brasileira, principalmente por
inserir no decorrer da obra elementos ligados ao seu imaginário comum: o candomblé, a
capoeira e o samba de roda. O pior: a cultura negra seria responsável pelo seu próprio status
de estagnação, tendo uma pessoa negra que se “embranquecer” para enxergar sua situação de
subalternidade social. É preciso reconhecer, em tempo, que essa postura foi modificada por
Glauber Rocha nos filmes posteriores, onde o diretor passa a enxergar a própria cultura
popular como força motriz de ações revolucionárias10.
Desta forma, a diferença crucial entre Ganga Zumba e Barravento estava no modo
como a cultura e a organização social de duas comunidades negras foram retratadas. No
primeiro, o problema racial e a afirmação de uma “personalidade coletiva” negra foram os
fatores fundamentais para a coesão política no interior do Quilombo dos Palmares. No
segundo, a negritude aparece como um véu de alienação política, já que seriam as tradições
culturais negras (essencializadas) responsáveis pelo status de imobilização social do “povo”,
mesmo diante do processo de exploração que permaneceu no pós-abolição. Com isso, Glauber
Rocha insere um porta-voz de seu pensamento na narrativa: o pescador Firmino, aquele que
Ainda que o diretor tenha desistido de filmes com elencos majoritariamente negros, em sintonia com a
“desrracialização” das narrativas que viriam após o golpe militar de 1964, a religiosidade passou a ser vista por
outra perspectiva. Em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Dragão da Maldade Contra o Santo
Guerreiro (1969), duas de suas maiores produções, o catolicismo popular e o messianismo presentes nas zonas
rurais nordestinas foram projetados como focos de uma possível revolta popular do lumpesinato contra
latifundiários da região. Para mais, cf. TOLENTINO, 2001.
10
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teve que abandonar a própria cultura para refletir sobre sua posição de subalternidade. Estes
fatores, como mencionei anteriormente, tornam Ganga Zumba o único filme de “assunto
negro” em “sentido restrito” (NEVES, 2018, p. 184), produzido pela geração cinemanovista.

1.3. O retorno da questão racial e o projeto de cinema negro brasileiro de Zózimo
Bulbul

“O cinema é uma arma, nós negros temos uma AR-15 e com certeza
sabemos atirar”. BULBUL, Zózimo.

Se as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por tensionamentos acerca da questão
racial nas representações artísticas e intelectuais, mediante a atuação do TEN e das
associações políticas negras11, o golpe militar de 1964 representou um enfraquecimento do
projeto político de transformação da “estrutura psicológica” do país no que tange essa
questão. No cinema, como vimos, os filmes cinemanovistas que até então exibiam a negritude
brasileira como mártir da luta de classes no país, agora passariam a escondê-la na massa
miscigenada que constituía o “povo brasileiro”. Com essa acepção e em contexto de censura
dos governos militares à ideia de preconceito racial no Brasil, o projeto de negritude
defendido pelo TEN no I Congresso do Negro Brasileiro foi suprimido durante toda a década
de 1960, dando lugar – principalmente entre os intelectuais da esquerda nacionalista – à
defesa da autoafirmação de uma identidade brasileira homogênea, que precisaria surgir como
unidade de resistência às forças de repressão internas e estrangeiras.
Curiosamente, foi logo em 1964 que Florestan Fernandes publicou sua famosa tese A
integração do negro na sociedade de classes, retomando o material de pesquisa coletado nas
pesquisas do projeto UNESCO. No trabalho, o sociólogo desmascara a suposta democracia
racial apontando para a modernização conservadora da sociedade brasileira, que a partir de
mecanismos velados mantinha a população negra ocupando os estratos mais baixos da ordem
social capitalista. Em síntese, o enraizamento das relações sociais coloniais-escravocratas
baseadas na segregação racial e a situação de pauperização da população negra brasileira, que
teria ficado para trás no processo de transição do mundo rural para o urbano-industrial, fariam
Com destaque para a Associação Cultural do Negro (ACN), principal interlocutora nas pesquisas de Roger
Bastide e Florestan Fernandes. Para mais, cf. SILVA, 2019.
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com que as desigualdades raciais operassem em conjunto com a expansão do capitalismo no
país, dando a ele um contorno especificamente antidemocrático (BRASIL JR.; BOTELHO,
2016).
Para Fernandes, isso se dava justamente pelas características peculiares das relações
sociais de produção na periferia do capitalismo mundial. No caso brasileiro, o passado de
colonização e de regime escravocrata não trouxe apenas uma herança socioeconômica
perversa, mas também cultural. No primeiro caso, os principais postos do mercado de trabalho
foram cedidos para a população branca imigrante, enquanto para a população negra sobravam
os trabalhos informais e o desemprego – fatores que impediram a sua completa proletarização
e adapção ao capitalismo moderno. Tal característica causou, para ele, um segundo efeito: a
completa desorganização social e cultural da população negra, desde a sua capacidade de
associativismo político como identidade étnico-racial, até na construção de um núcleo
familiar sólido, nos moldes modernos.
Apesar de mencionar a existência de muitos espaços de organização e contestação
negra em São Paulo que escapavam da tendência geral de imobilização, Fernandes afirma que
as pessoas negras que conseguiam penetrar nas camadas médias e altas da população
acabavam suprimindo sua identidade e luta política para reproduzir a lógica de fechamento e
exclusão social intrínseca à estrutura de classes no Brasil (que mais tarde o autor viria a
qualificar de autocracia burguesa). Desse modo, a situação de precarização social que se
encontrava a população negra causava o que o autor chamou de “individualismo predatório
nas relações dos negros entre si” (ibidem, p. 219), já que as poucas pessoas negras que
ascendiam socialmente acabavam por repetir o mesmo comportamento branco-burguês, no
lugar de se associarem coletivamente contra o status quo.
Durante a década de 1970, marcada no seu fim pela fundação do Movimento Negro
Unificado (MNU), grandes nomes da intelectualidade negra também surgiram em resgate à
centralidade do debate racial nas interpretações do Brasil. Nomes como Eduardo de Oliveira e
Oliveira e Beatriz Nascimento foram expoentes em projetar o que eles mesmo chamaram de
uma “Sociologia Negra” (TRAPP, 2018), se posicionando por uma concepção de ciência
social onde a negritude pudesse se colocar como sujeito do conhecimento e ao mesmo tempo
agente de transformação da realidade.
Tratava-se de um projeto político e epistemológico que procurou dar protagonismo aos
intelectuais e pesquisadores(as) negros(as) nas interpretações sobre as relações raciais, na
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tentativa de tensionar a estrutura racial na produção das ciências sociais brasileiras. Ali, surgia
com força uma intelectualidade negra que não era apenas contrária ao “negro-tema”, mas
visava escapar completamente do intelectualismo branco que, na visão deles(as), não estava
atento às experiências sociais mais cotidianas da negritude brasileira (ibidem, p. 202). Para
solucionar esse problema, seria necessário reposicionar os(as) negro(as) e indígenas nas
representações da história brasileira, até então “escrita por mãos brancas” – como afirma a
historiadora Beatriz Nascimento em sua conferência na Quinzena do Negro da USP de 1977
(ibidem, p. 203).
Atestando a natureza política dos estudos raciais e acusando até mesmo os intelectuais
mais progressistas de instrumentalizarem a negritude em teses distantes do seu próprio ponto
de vista, o movimento deu uma resposta à supressão do debate racial que ocorria no ambiente
intelectual e artístico brasileiro durante os primeiros anos de vigência do AI-5. Injustas ou
não, as críticas fomentadas por eles(as) foram importantes vetores para uma possível virada
discursiva, que finalmente trazia – enquanto “movimento” – o protagonismo de intelectuais
negros(as) na produção acadêmica sobre as relações raciais e as interpretações do Brasil.
Como um dia reivindicou Guerreiro Ramos em seus escritos (ainda que não haja nenhum
indício de recuperação de suas ideias aqui), isso significou, de certa forma, uma continuação
do seu projeto de “redução sociológica”, pelo uso de “novos paradigmas e instrumentos
teóricos com olhos na mudança social” (ibidem, p. 216). A diferença é que, dessa vez, a
questão negra se colocava como prioridade em relação à questão nacional.
Testemunha dessa virada surgia um cineasta negro que se incomodava com a diluição
da identidade negra na ideia homogênea de “povo brasileiro”. Assim começou a história de
atuação artística e política de Zózimo Bulbul: ator, cineasta e multiartista considerado o pai do
cinema negro brasileiro (CARVALHO, 2012). Zózimo também foi militante do PCB e
frequentador do CPC-UNE, tendo por meio deles contato com todo o ambiente intelectual e
artístico cinemanovista. A partir de sua aproximação com o CPC, conseguiu seu primeiro
trabalho como ator no curta Pedreira de São Diogo, dirigido por Leon Hirszman, um dos
cinco episódios de Cinco vezes favela (Marcos Farias, Leon Hirszman, Carlos Diegues,
Miguel Borges, Joaquim Pedro de Andrade, 1962). Em 1963, Bulbul também
[...] atuou nos filmes Ganga Zumba (Carlos Diegues) e Grande sertão
(Geraldo e Renato Santos Pereira). Em seguida trabalhou em El justicero
(Nelson Pereira dos Santos, 1967), Terra em transe (Glauber Rocha, 1967),
Garota de Ipanema (Leon Hirszman, 1967), O homem nu (Roberto Santos,
1968), Proezas do Satanás na terra do leva-e-traz (Paulo Gil Soares, 1968) e
O engano (Mário Fiorani, 1968). Em 1968 atuou ainda no filme Le Grabuge,

48

produção francesa dirigida por Eduardo Luntz que nunca foi exibido
comercialmente no Brasil (CARVALHO, 2012, p. 3).

Já em 1969, Zózimo Bulbul começou a realizar trabalhos para a televisão. O ator foi
contratado para fazer par romântico com a atriz branca Leila Diniz na novela Vidas em
conflito. Apesar do sucesso, a novela foi logo finalizada, devido a pressão da censura do
governo militar e de parte do público que se incomodava com o romance entre um casal
interracial (ibidem, p. 8). Com o fim da novela, Bulbul volta ao cinema para coproduzir e
atuar em República da traição (Carlos Ebert, 1969).
Mas é justamente na década de 1970, em Compasso de espera (Antunes Filho, 1973),
que ele realiza seu primeiro trabalho paradigmático. Nele, Zózimo Bulbul interpreta Jorge, um
artista e intelectual de classe média, que vive as contradições de ascender socialmente, se
relacionar com mulheres brancas e conviver o tempo todo com o preconceito racial. Segundo
o depoimento do próprio diretor do filme, Antunes Filho, em entrevista realizada por
Carvalho (ibidem, p. 10-11), o filme foi influenciado diretamente pelos debates que
emergiram na década de 1950, após as pesquisas sobre as relações raciais no Brasil realizadas
pelos sociólogos paulistas Roger Bastide e Florestan Fernandes. A leitura do trabalho de
Fernandes, diz Filho, foi determinante para que o filme não retratasse personagens negros(as)
de maneira exótica.
Compasso de espera se tornou um dos raros longas-metragens da época com um
personagem negro protagonista de classe média, em que o debate racial não foi suprimido
pela ideia de “classe” ou “povo” – como nas distintas fases do cinema brasileiro. É preciso
destacar que o próprio Zózimo Bulbul foi parceiro de Antunes Filho na escrita do roteiro, o
que faz do filme a semente que germinaria a atuação mais direta do ator como um realizador
do que seria o primeiro projeto de cinema negro brasileiro.
Jorge, personagem de Bulbul, parecia traduzir a tese de Fernandes para o cinema, ao
se mostrar um personagem negro de classe média que internalizou os códigos de conduta
burgueses, agindo passivamente diante dos corriqueiros comentários racistas no “mundo dos
brancos”. Não à toa, ao retornar para casa de sua mãe em uma favela, Jorge é confrontado por
sua irmã Zefa – interpretada por Léa Garcia – por abandonar completamente sua origem
humilde e se comportar como um branco.
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Jorge (Zózimo Bulbul) em Compasso de Espera (Antunes Filho, 1973)

Vejamos como aqui, ironicamente, a narrativa parece inverter o confronto entre
Firmino e Aruan, de Barravento. Nesse caso, o protagonista parece estar alienado de sua cor,
não de sua condição de classe, mesmo sendo avisado por seus amigos negros de que se
relacionar romanticamente e aceitar ter seu trabalho artístico financiado por uma mulher
branca, de origem burguesa, trariam graves consequências. Durante os diálogos com seus
amigos, aliás, são feitas menções ao Partido dos Panteras Negras, movimento negro que
aflorou na mesma época e pregava uma reação à violência e segregação racial contra
negros(as) nos Estados Unidos. O clímax da narrativa chega quando, ao viajar para uma praia
com sua amante branca, Jorge é alvo de humilhação por pescadores locais que não aceitavam
a existência de um casal interracial. O acontecimento acabaria por desmascarar, aos olhos do
personagem principal, o mito da democracia racial no terreno das relações sociais mais
cotidianas.
Influenciado pela tese de Fernandes, o longa vai além ao mostrar como o
intelectualismo, mesmo negro, pode acarretar em um distanciamento em relação às causas da
luta negra que explodiam no mundo inteiro. Jorge parece alijado dessas causas, totalmente
pertencente a um mundo de racismos velados, mesmo que diante de si brancos reproduzam
comportamentos que pareciam herdados diretamente do mundo colonial-escravocrata.
Não surpreedentemente, Compasso de espera foi censurado pelo governo militar, sob
a justificativa, segundo o próprio Bulbul, de que “no Brasil não tinha preconceito racial”
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(ibidem, p. 11). Após insistência do ator, o filme finalmente foi liberado três anos depois, em
1973, no mesmo ano quem ele lançou, desta vez também como roteirista e diretor, seu
primeiro filme autoral: Alma no olho (Zózimo Bulbul, 1973). O curta, que foi rodado com os
negativos que sobraram de Compasso de espera, é considerado o primeiro filme de “cinema
negro” no Brasil, principalmente por ser inteiramente produzido, escrito, dirigido e atuado por
uma pessoa negra.
Alma no olho é um curta-metragem inspirado no livro Soul on ice de Eldridge Cleaver,
ex-militante dos Panteras Negras. A partir de uma linguagem experimental, acompanhada
pela música Kulu se mana, tocada por John Coltrane, o filme conta a história da diáspora
africana de maneira totalmente inovadora, performática e contranarrativa. Em Alma no olho,
Bulbul demonstra todo seu talento com as artes visuais e a performance corporal, num
trabalho, que como bem observa Carvalho, “permite que seja projetado em looping, exposto
em um museu ou outdoor” (ibidem, p. 13). Pelo seu caráter fortemente político, Alma no olho
também chamou a atenção do governo militar, fazendo com que o diretor fosse chamado para
depor e “decifrar” os códigos presentes na narrativa do filme. Pressionado pela censura,
Zózimo Bulbul decide se exilar na Europa, levando consigo as cópias de Alma no olho
(ibidem, p. 14).
Após o retorno ao país, em 1977, Bulbul se tornou ainda mais atuante em prol de um
cinema que mudasse a imagem da negritude no cinema brasileiro. Dessa vez, o artista parecia
se voltar contra seus antigos parceiros de CPC-UNE, tecendo críticas diretas aos filmes de
diretores como Cacá Diegues e Walter Lima Jr. (ibidem, p. 15). O cineasta comprava para si a
responsabilidade de transformar as representações do cinema brasileiro em relação à questão
racial. Mas ele não agia apenas como crítico, também preparando terreno para a produção dos
seus próprios projetos, sendo o mais ambicioso deles um longa-metragem que viria para fazer
uma revisão da história da cultura afro-brasileira no pós-abolição.
Abolição (Zózimo Bulbul, 1988), como o próprio nome indica, foi um projeto
construído pelo artista para ser lançado no mesmo ano de centenário da Lei Áurea de 1888. O
título parece ter um sentido ambíguo: ao mesmo tempo em que se registra o marco histórico,
dá a entender durante a narrativa que uma “abolição”, na literalidade do termo, de fato nunca
existiu no país. No longa, Bulbul filma e entrevista diversos personagens da cultura
afro-brasileira, além de mostrar discursos de intelectuais como Gilberto Freyre, invertendo
sua narrativa ao mostrar o caráter falso da democracia racial brasileira – interpretação comum
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atribuída ao pensamento do autor pernambucano. Mesmo com muitas dificuldades de
completar a produção, tendo o diretor que recorrer ao Ministério da Cultura para levantar
recursos financeiros suficientes, Abolição conseguiu ser finalizado. São mais de duas horas de
um filme político, onde a temática do racismo norteia toda a obra.
Entendo, particularmente, que o projeto de cinema negro brasileiro iniciado por
Zózimo Bulbul parecia seguir o mesmo caminho aberto pelo TEN, no que tange a crítica a
representação negra na produção cultural brasileira; e a “Sociologia Negra” da década de
1970, no que concerne a transformação da negritude em “dona” de suas próprias narrativas
históricas. Embora não houvesse um diálogo aberto e explícito entre esses três projetos
políticos, havia neles pontos em comum que podem indicar linhagens de pensamento entre
movimentos culturais negros, sobretudo se considerarmos a influência de literaturas
pós-coloniais e das lutas antirracistas/anticoloniais pelo mundo sobre os ambientes artísticos e
intelectuais entre os anos percorridos aqui (tema que abordarei com maior precisão no último
capítulo).
Mesmo que Bulbul tivesse uma carreira de diretor muito marcada por interrupções e
ausência de recursos, sua atuação e participação no roteiro de Compasso de Espera já dava
sinais de que o cineasta queria chamar a atenção para dois aspectos da realidade brasileira: o
preconceito racial, presente no imaginário social; e a posição da negritude como “objeto” de
interpretações e representações perpetradas e difundidas pela produção cultural de autoria
branca. Assim, Zózimo se coloca contra as narrativas de realizadores cinemanovistas,
denunciando os papéis de personagens negros(as), segundo ele quase sempre ligados a
estereótipos raciais (CARVALHO, 2012, p. 15-16).
Durante muitos anos, a história da atuação marcante de Zózimo Bulbul como criador
do primeiro projeto de cinema negro brasileiro fez parecer que ele era uma voz solitária na
luta política que envolvia a inclusão de mais narrativas negras na produção cinematográfica
nacional, com raras menções aos trabalhos de outros cineastas pioneiros como Agenor Alves,
Waldir Onofre, Ary Candido e Quim Negro (CARVALHO; DOMINGUES, 2018). Porém,
pesquisas mais recentes sobre o cinema negro feminino mostram a invisibilização ainda maior
do trabalho de cineastas negras, como é o caso de Adélia Sampaio, considerada a primeira
mulher negra a dirigir um longa-metragem no país (GRACIOTTI, 2019; OLIVEIRA, 2018;
2019; PENHA, 2020).
Em 1984, ainda no contexto da ditadura militar, Adélia Sampaio conseguiu angariar
recursos para produzir seu primeiro e único longa-metragem: Amor maldito (Adélia Sampaio,
1984). O filme, que teve seu roteiro baseado em uma manchete de jornal, conta a história
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afetiva e trágica do relacionamento entre duas mulheres. Devido a narrativa marcada pela
crítica ao machismo e a homofobia, o filme também foi alvo de censura pela Embrafilme,
órgão que fomentava, distribuía e regulava o cinema brasileiro durante os governos
militares12. Como observa Graciotti, embora Amor Maldito tenha sido realizado em um
contexto diferente de Alma no olho, onde a abertura política já ganhava algum contorno, “a
censura e os códigos da moralidade e repressão militar eram muito presentes” (2019, p. 77).
Por esse motivo, a solução dada a Sampaio para circular seu filme pelo país foi disfarçá-lo de
pornográfico, o que a diretora e sua equipe acabaram aceitando.
Sampaio ainda dirigiu sozinha outros curtas-metragens, todos eles com poucos
registros atualmente. Seus negativos, segundo a própria diretora, desapareceram do acervo da
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro13, sendo recentemente recuperados
e publicados na internet pela própria diretora14. Foram eles: Denúnica Vazia (1979), Adulto
não brinca (1980), Agora um Deus dança em mim! (1981), Na poeira das ruas (1982) e
Scliar, a Persistência da Paisagem (1991). Adélia Sampaio também trabalhou na produção de
filmes de outros diretores, em parceria com a sua irmã, Eliana Colbbet, considerada a primeira
mulher produtora executiva do cinema brasileiro. Apesar de uma carreira extensa ligada ao
cinema, Sampaio teve quase toda sua produção cinematográfica invisibilizada, seja pela
censura institucional ou pelos entraves impostos pela estrutura hierárquica de uma arte ainda
mais estratificada na época.
1.4. A geração “feijoada”: sobre representação atrás das câmeras
Faço um salto agora até o fim da década de 1990, onde uma nova geração de cineastas
negros(as) apareceu com uma proposta de atualização do projeto de cinema negro brasileiro.
Mesmo que, como apontei, esse intervalo entre os dois momentos não fosse caracterizado por
uma completa ausência (já que houve trabalhos realizados e censurados, como os de Adélia

Fundada em 1969 e extinta somente em 1990, no governo de Fernando Collor de Mello.
MARTINS, Renata; GONÇALVES, Juliana. O racismo apaga, a gente reescreve: Conheça a mulher negra que
fez história no cinema nacional. Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).
Disponível
em:
<https://ceert.org.br/noticias/comunicacao-midia-internet/10692/o-racismo-apaga-a-gente-reescreve-conheca-amulher-negra-que-fez-historia-no-cinema-nacional>. Acesso em: 18 set. 2020.
14
Disponível em:
<https://www.youtube.com/channel/UCVcvsoqRG6qC09VU-KV5rCw/videos?pbjreload=102>. Acesso em 25
fev. 2021.
12
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Sampaio), o salto se deve ao caráter organizado de dois movimentos que marcaram a época:
“O Dogma Feijoada” e o “Manifesto do Recife”.
No primeiro, havia uma mobilização que, como defendo aqui, continuava o legado de
questionamentos acerca da representação negra na arte brasileira. Já no segundo, os próprios
atores e atrizes que estiveram presentes nos filmes de “assunto negro” da geração
cinemanovista reivindicavam mais espaço para profissionais negros(as) no mercado do
audiovisual brasileiro, agora como protagonistas na construção – atrás das câmeras – das
imagens e narrativas. Ambos movimentos indicavam, portanto, duas frentes de atuação
complementares.
Dessa vez, realizadores(as) se organizavam coletivamente para produzirem seus
próprios filmes, o que acontecia de modo bastante tímido, geralmente no formato de
curtas-metragens, como veremos no capítulo seguinte. Avançava-se então, no âmbito do
cinema, para uma etapa posterior do debate racial nas artes brasileiras: do questionamento
sobre as formas de representação na tela (“negro-tema”, essencialismos e estereótipos) para o
questionamento da representação por trás das câmeras (ficções autorais, “lugares de fala” e
sujeito histórico).
A década de 1990, que contextualiza o surgimento de ambos os movimentos, foi
marcada pela produção constante de filmes e teledramaturgias com personagens negros(as)
oscilando entre papéis estereotípicos e secundários, com pouca possibilidade de
protagonismo. Nesse período, lembram Carvalho e Domingues, nenhuma das novelas
brasileiras “tratou das tensões raciais na sociedade brasileira diretamente” (2018, p. 3). Os
autores mencionam também a inferioridade numérica de pessoas negras em informes
publicitários, aparecendo mais recorrentemente em papéis subalternos, como de empregada
doméstica, segurança e porteiro. Apesar dos tensionamentos históricos provocados por
movimentos negros acerca das representações da negritude, a década de 1990 mostrou,
sobretudo na teledramaturgia, como não houve avanços na questão, principalmente se
considerarmos as produções de maior sucesso, tanto na televisão quanto no cinema.
Por essa perspectiva, o período foi marcado pela manutenção do pacto da democracia
racial nas representações sobre o país, piorando esse quadro ao não avançar nem nos debates
políticos mobilizados pelo cinema brasileiro das décadas de 1960 e 1970. Esse inclusive foi o
tema do documentário produzido e lançado por Joel Zito Araújo próximo à virada do milênio,
em 2000. Um dos poucos cineastas negros de relativa circulação no período, Araújo realizou
uma pesquisa ampla sobre a representação negra na teledramaturgia brasileira, principal
produto audiovisual consumido pela população do país.
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Chamado de A negação do Brasil (Joel Zito Araújo, 2000), o filme expôs o persistente
cenário de sub-representação de personagens negros(as) nas novelas brasileiras desde o início
da década de 1960 – período de efervescência do Cinema Novo. Ou seja, o diretor argumenta,
trazendo relatos de atores e atrizes negros(as), que mesmo sendo mais da metade da
população do país, as produções audiovisuais brasileiras invibilizaram (ou, como indica o
título, negaram), também na televisão, personagens negros(as) como protagonistas das
narrativas, exibindo-os(as) frequentemente em papéis subalternos e exóticos.
O título escolhido pelo cineasta-pesquisador, por sinal, chama muito a atenção. Nele,
Joel Zito Araújo parece estar em sintonia com as críticas realizadas pelo TEN: a negação da
negritude (apagamento racial e “embranquecimento” cultural) na composição da identidade
nacional. “Negar o Brasil”, nesse sentido, vai de encontro à percepção de Guerreiro Ramos
acerca da “ideologia da brancura” disseminada no país, segundo ele produzida por intelectuais
e artistas da elite branca. Com o filme, Araújo avança significativamente no debate, ao
apontar para o papel central da produção televisiva na circulação desse ideário, tendo ela sido
responsável por manter e reforçar o pacto da democracia racial mediante as inúmeras
representações ficcionais sobre o país.
No mesmo ano da primeira exibição de A negação do Brasil, outros nomes
importantes para a história da cinematografia negra brasileira levantaram voz contra esse
cenário. Me refiro ao manifesto, intitulado de “Dogma Feijoada”, publicado no 11º Festival
Internacional de Curtas Metragens de São Paulo por nomes como Jeferson De, Rogerio de
Moura, Ari Candido, Noel Carvalho, Billy Castilho, Daniel Santiago, Lilian Solá Santiago e
Luiz Paulo Lima (CARVALHO; DOMINGUES, 2018).
O termo “dogma” havia sido inspirado no famoso “Dogma 95” de cineastas
dinamarqueses. Liderados por Lars Von Trier e Thomas Vinterberg, o dogma europeu
pretendia “revolucionar” o cinema local, especialmente em seus aspectos estéticos, rejeitando
manipulações visuais e sonoras, estruturas cenográficas e outros recursos de produção que
tornavam os filmes mais “artificiais” em relação à realidade. Já o movimento brasileiro optou
por acrescentar o termo “feijoada”, trazendo o prato típico como símbolo de um cinema que
também queria mudar as estéticas do cinema local, mas com base na valorização das
referências culturais negras.
Publicado pelo cineasta Jeferson De, o manifesto não apenas denunciava as
permanentes

estereotipações da negritude presentes nas

produções televisivas e
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cinematográficas, como também apostava na construção de um projeto de cinema negro
brasileiro voltado fundamentalmente para a presença negra atrás das câmeras. Chamado de
Dogma Feijoada - A Gênese do Cinema Negro Brasileiro, o texto reivindicava um cinema
negro que se baseasse em sete princípios:
1. o filme tem de ser dirigido por realizador negro brasileiro; 2. o
protagonista deve ser negro; 3. a temática do filme tem de estar relacionada
com a cultura negra brasileira; 4. o filme tem de ter um cronograma
exequível. Filmes-urgentes; 5. personagens estereotipados negros (ou não)
estão proibidos; 6. o roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro e 7.
super-heróis ou bandidos deverão ser evitados.

Um ano após a publicação do “Dogma Feijoada”, em 2001, diversos atores e atrizes
negros(as) se juntaram no V Festival de Cinema do Recife para exigir mais espaço para
profissionais negros(as) nas equipes de produção audiovisual, seja na frente ou atrás das
câmeras. Esse segundo movimento, chamado de “Manifesto do Recife”15, estava mais
conectado com a inserção no mercado de trabalho de profissionais negros(as) que não
recebiam oportunidades na cadeia de produção audiovisual, em todas as suas dimensões
(principalmente televisão, publicidade e cinema). Desse modo, o manifesto pedia:
1) O fim da segregação a que são submetidos os atores, atrizes,
apresentadores e jornalistas negros nas produtoras, agências de publicidade e
emissoras de televisão; 2) A criação de um fundo para o incentivo de uma
produção audiovisual multirracial no Brasil; 3) A ampliação do mercado de
trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, diretores roteiristas
afros-descendentes. 4) A criação de uma nova estética para o Brasil que
valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa da
população brasileira (CARVALHO, 2005, p. 99).

Porém, assim como o “Dogma Feijoada”, vemos no quarto tópico que o “Manifesto do
Recife” não visava apenas a maior inserção de profissionais negros(as) no mercado de
trabalho do audiovisual, mas também agia pelo reconhecimento da negritude como principal
componente étnico-racial da identidade brasileira, devendo ser reconhecida e valorizada nas
representações estéticas do país. Para o manifesto, a transformação do cenário de “negação do
Brasil”, mencionado nos trabalhos de Guerreiro Ramos e Joel Zito Araújo, se daria com uma
nova formação racial na cadeia de produção audiovisual.
Em suma, esses dois movimentos representaram um marco para o entendimento do
que vem a se chamar de “cinema negro” no Brasil nos dias atuais. Ainda que o termo não
O manifesto foi conclamado por nomes como Milton Gonçalves, Antonio Pitanga, Ruth de Souza, Léa Garcia,
Maria Ceiça, Maurício Gonçalves, Norton Nascimento, Antônio Pompêo, Thalma de Freitas, Luiz Antonio Pilar,
Joel Zito Araújo e Zózimo Bulbul. Muitos deles atores e atrizes que marcaram o cinema brasileiro na década de
1960.

15
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tenha nascido entre o final da década de 1990 e o início do milênio atual, como vimos, é
apenas nela que há a construção de um projeto estético-político mais coletivo e organizado,
com a presença de nomes de importância para a história do cinema e da teledramaturgia
brasileira. Desabrocharia então uma primeira ideia de “cinema negro” enquanto “movimento”
no Brasil, que além de exigir mudanças na questão da representação sobre a negritude nas
telas, queria ocupar as funções criativas do audiovisual por trás das câmeras, visando tomar o
monopólio sobre as representações de si. Houve, naquele momento, um leve giro da questão
da representação para a questão da representatividade, cenário que foi se intensificando com a
difusão do termo “cinema negro” pelo país na última década, seja por meio de cineastas,
pesquisadores(as), críticos, coletivos, produtoras ou eventos.
Apesar da importância primordial de ambos os manifestos, há um hiato significativo
entre a geração daqueles(as) cineastas negros(as) e os(as) que começaram a surgir em
profusão somente na última década. Isso se deve, como veremos no próximo capítulo, pelas
condições estruturais ainda impeditivas para o florescimento relevante de filmes de autoria
negra, e de circuitos de exibição para esses filmes, no período de virada entre os milênios. Por
esse motivo, argumento que apesar dos manifestos representarem uma atualização marcante
no debate sobre estereótipos raciais e a inclusão de pessoas negras no audiovisual brasileiro
(consequentemente uma atualização do próprio projeto de cinema negro brasileiro), eles
tiveram contornos apenas simbólicos num primeiro momento, sendo igualmente resgatados e
atualizados por uma nova geração que atua sobre um terreno mais fértil.
Com base nisso, entendo que, ao mesmo tempo que cresce o número de pessoas
realizando o que se chama de “cinema negro” nos dias atuais e se cria um circuito específico
para esse segmento artístico, a pergunta sobre o conceito por trás do termo, suas referências e
ideias mobilizadas, se torna ainda mais estimulante – principalmente do ponto de vista
sociológico. Para chegar até essa discussão, partirei agora para o mapeamento dos cinemas
negros brasileiros a partir dos anos 2000, período em que começo a visualizar os primeiros
resultados concretos do projeto iniciado por Zózimo Bulbul na década de 1970 e atualizado
pelos manifestos descritos nesta seção.
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CAPÍTULO 2
2.1. Movimentos negros e políticas educacionais: os impactos no setor do
audiovisual
Para entender de que modo os cinemas negros brasileiros se expandem, especialmente
a partir do marco histórico do “Dogma Feijoada”, é preciso retornar ainda no final da década
de 1980 e toda a década de 1990, marcadas pelas reivindicações de movimentos negros
organizados pela implementação de ações afirmativas nos diferentes setores da sociedade civil
e pela promoção de políticas públicas de Estado que tencionassem a igualdade racial de modo
geral. De início, destaco que a existência de diálogos entre esses movimentos negros e o
Estado brasileiro foram os primeiros resultados da projeção do debate racial na esfera pública
brasileira que mencionei anteriormente, contextualizados pelo ambiente de abertura
democrática, de formulação da nova Constituição, de centenário da abolição e de
consolidação do Movimento Negro Unificado (MNU). Como afirma Márcia Lima:
Estudiosos das questões sociais e dos movimentos sociais são unânimes em
apontar a Constituição de 1988 como um marco importante para as
mudanças sociais ocorridas no país. No que se refere à temática racial, a
nova Constituição introduziu a criminalização do racismo (que
posteriormente definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor
com a lei 7716/1989), o reconhecimento ao direito de posse da terra às
comunidades quilombolas e a criação da Fundação Cultural Palmares. Tais
ações podem ser interpretadas como uma resposta às reivindicações do
Movimento Negro e se caracterizam por uma forma de reconhecimento. Ou
seja, garantir aos grupos discriminados o reconhecimento apropriado de seu
valor histórico e cultural (LIMA, 2010, p. 78).

Ainda segundo a autora, somente da metade da década de 1990 para frente podemos
visualizar uma relativa aceleração nas mudanças acerca das questões raciais no Brasil,
destacando dois acontecimentos como simbólicos para essas mudanças: a Marcha Zumbi de
Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida de 1995 e o Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH I) de 1996. No primeiro caso, houve uma grande mobilização que
deslocou as atenções do dia da abolição (13 de maio) para o Dia da Consciência Negra (20 de
novembro) e formalizou a entrega do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade
Racial para o até então presidente Fernando Henrique Cardoso. O programa tinha como norte
pressionar o governo a aplicar as leis de igualdade de oportunidades e de punição às práticas
discriminatórias estabelecidas pela Constituição de 1988, tendo como resultado imediato a
criação – por parte do governo – de um Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização
da População Negra (GTI).
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Já no segundo caso, foram estabelecidas metas e estratégias de pequeno, médio e
longo prazo para redução das desigualdades raciais em diversos setores da sociedade civil. O
governo brasileiro se comprometeu em incluir cor e raça em todos os sistemas públicos de
informação e registro, incluir pessoas negras em propagandas institucionais, apoiar o setor
privado em campanhas e medidas antidiscriminatórias, alterar o conteúdo de livros didáticos
de modo a valorizar a história e as culturas afro-brasileiras e promover também a inclusão de
entidades da comunidade negra em diferentes setores do governo, ampliando os canais de
diálogo (ibidem, p. 80).
Como vemos, as mudanças na perspectiva de tratamento à questão racial pelo Estado
brasileiro não foram meros produtos da iniciativa de governantes, mas sim do fortalecimento
de movimentos negros organizados na sociedade civil, o que favoreceu o revigoramento do
debate racial na esfera pública. Ainda assim, podemos dizer que o contexto social e político
que se apresentou após a abertura democrática facilitou a atuação desses movimentos, que
aproveitaram as “brechas” da nova Constituição Federal para agirem de forma mais efetiva
frente ao Estado.
No plano simbólico, houve a partir desta década o reconhecimento por parte do Estado
brasileiro, ou pelo menos em algumas de suas iniciativas em políticas públicas e culturais,
sobre o caráter racializado das desigualdades sociais reproduzidas no país. Tais mudanças,
embora bastante significativas, ainda não refletiram – naquela década – em uma diminuição
concreta das desigualdades e da discriminação racial no imaginário social brasileiro – como já
introduzi a partir da pesquisa e documentário de Joel Zito Araújo. Ali, deu-se apenas o
reconhecimento e valorização institucional da população negra como parte intrínseca da
nacionalidade brasileira, além de um compromisso estatal em transformar, por diferentes vias,
a realidade social dessa população, através da aplicação de políticas públicas ancoradas nos
princípios constitucionais de 1988.
É na virada do século, no entanto, que o terreno preparado durante a década anterior
começa a gerar frutos. Inicialmente, temos o Brasil assumindo papel de destaque na
Conferência de Durban, África do Sul, em 2001. Em um momento de considerável relevância
histórica, o país se posicionou como uma liderança favorável às políticas públicas de
compensação social para as populações negras diaspóricas, como aparece nitidamente no
artigo 108 da declaração oficial do evento:
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Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas
positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e
intolerância correlata com o intuito de promover sua plena integração na
sociedade. As medidas para uma ação efetiva, inclusive as medidas sociais,
devem visar corrigir as condições que impedem o gozo dos direitos e a
introdução de medidas especiais para incentivar a participação igualitária de
todos os grupos raciais, culturais, linguísticos e religiosos em todos os
setores da sociedade, colocando todos em igualdade de condições.16

Posteriormente, com a posse de Luís Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da
República em 2003, os movimentos negros organizados que construíram uma relação próxima
ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde a década de 1980 puderam finalmente se incorporar
à estrutura governamental, tendo como primeiro resultado concreto a criação da Secretaria
Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) já em março – menos de três meses após
Lula assumir o governo federal. Assim, o governo passaria a ter uma secretaria específica17,
para planejamento, articulação e implementação das políticas públicas que tencionassem a
igualdade racial, como aquelas prometidas durante a década anterior. A SEPPIR pressupunha,
recorda Lima (ibidem, p. 83), uma atuação interministerial, garantindo a transversalidade da
questão racial em diversos orgãos do poder executivo, considerando sua urgência nos
diferentes setores da sociedade civil.
Com a SEPPIR e o posterior Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial
(Planapir), criado em 200918, consolidava-se um ambiente propício não só para o
reconhecimento e valorização simbólica, por parte do Estado, da população negra e das
culturas afro-brasileiras como parte da identidade nacional; mas também de construção de um
aparato governamental capaz de aplicar os programas demandados por movimentos negros
organizados, dando às políticas públicas de combate às desigualdades raciais e à
discriminação racial, no governo Lula, um caráter igualmente processual e histórico, assim
como foi a abertura ao diálogo com esses movimentos cedida pelo governo FHC.
Foi o setor da Educação que ganhou maior atenção nesse cenário. Primeiro, Lula
finalmente colocou em prática o objetivo dos movimentos negros em alterar as bases e
diretrizes da educação nacional, de modo a incluir e valorizar a história e as culturas
afro-brasileiras nos conteúdos didáticos do curriculo escolar, com a implementação da Lei
10.639/03 no início de seu mandato. Num segundo momento, entendendo de antemão que as
Relatório da conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia, e intolerância correlata.
Declaração de Durban, 31 de ago. 2001. Disponível em: <http://www.comitepaz.org.br/Durban_3.htm>. Acesso
em 11 jan. 2021.
17
A secretaria foi transformada em Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos em
2008, no segundo mandato de Lula.
18
O Planapir foi desenvolvido com base nas propostas aprovadas pelas I e II Conferência Nacional de Promoção
da Igualdade Racial.
16
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desigualdades raciais nasceriam da discriminação e da desigualdade de oportunidades, o
ex-presidente implementou programas voltados para a formação acadêmica e qualificação
profissional da população negra, indígena e de baixa renda, concentrando esforços na
democratização do acesso ao ensino superior.
Com isso, houve a criação do Programa Universidade Para Todos (Prouni) em 2004, a
adoção do critério racial (além do social) para contemplar estudantes negros(as) e indígenas
no Programa de Financiamento Estudantil (Fies)19 e o apoio às ações afirmativas nas
universidades públicas, culminando na Lei de Cotas 12.711/12 – sancionada pela sucessora de
Lula, Dilma Rousseff. A Lei 12.711 forçava as universidades e institutos federais de ensino
superior a reservarem 50% das vagas em seus cursos regulares para estudantes negros(as),
indígenas e pessoas com deficiência, todos dentro do critério socioeconômico. Ainda que as
primeiras experiências com ações afirmativas no acesso ao ensino superior não tenham sido
promulgadas diretamente pelos governos federais petistas20, é a partir da Lei de Cotas que as
universidades e institutos federais de ensino superior passam a adotar o critério racial de
seleção em efeito dominó (DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013).
Diante disso, podemos dizer que, ao menos no setor da Educação, a primeira década
do milênio foi marcada por mudanças mais concretas no que diz respeito ao trato da questão
racial no Brasil, superando as medidas simbólicas e os meros compromissos estabelecidos
durante a década anterior, ainda que reconheçamos que eles foram importantes para o
delineamento de estratégias mais eficazes de combate às desigualdades e preconceitos raciais
no país. A Educação, tanto via a inclusão da história das culturas afro-brasileiras nos materiais
didáticos, quanto pela adoção do critério racial de seleção como medida de democratização do
acesso ao ensino superior, parecia ser a chave para se resolver a longo prazo dois dos maiores
problemas crônicos brasileiros: o preconceito e a desigualdade racial.
Mas como isso causou efeitos no campo do cinema e audiovisual? Como já foi
introduzido, pesquisa recente realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação
Afirmativa (GEMAA/UERJ) apontou para uma persistente estrutura desigual ao serem
examinados os marcadores sociais de raça e gênero no circuito comercial do cinema brasileiro
(CANDIDO; FLOR; FREITAS, 2020). A partir de uma análise dos dados oficiais da Agência
O Fies foi criado em 1999, ainda no governo FHC.
Em 2003 a política de cotas raciais passaram a vigorar em âmbito estadual na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Já em 2004 temos as primeiras
implementações de critérios raciais de seleção nas universidades federais, primeiramente com a Universidade de
Brasília (UnB) e logo em seguida na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
19
20
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Nacional de Cinema (Ancine) voltada para os níveis de representação nas funções de direção,
roteiro e atuação dos filmes de maior público entre os anos de 1995 e 2018, constatou-se a
presença ínfima de profissionais negros(as), sendo ainda maior a diferença quando
considerada apenas a participação de mulheres negras – pretas e pardas.
Algumas características específicas da área auxiliam na explicação desse cenário.
Primeiro, antes do advento das câmeras e dispositivos digitais no início dos anos 2000, a
realização cinematográfica era uma atividade ainda mais custosa do que é hoje, tendo o(a)
cineasta e profissional do audiovisual que pertencer às camadas médias e altas da população
para acessar bons equipamentos de filmagem e conhecimento técnico. Mesmo após esse
advento, as produções independentes – principalmente no formato de curtas-metragens – eram
pouco exibidas em festivais e no circuito comercial das grandes salas de cinema, que ainda
exigiam o modelo de filme em película 35mm. Como detalha Marcelo Ikeda, no início dos
anos 2000
Os festivais privilegiavam os filmes finalizados em película 35mm que, além
de ser o padrão adotado no mercado de exibição cinematográfica, aliava
qualidade técnica e profissionalismo, já que eram produzidos e realizados
por uma estrutura de produção nitidamente mais robusta. Os principais
festivais de cinema do período somente exibiam longas-metragens
finalizados em película 35mm. Quanto aos curtas-metragens, existia a
separação de sessões segundo a bitola das obras. As sessões em 35mm
geralmente acompanhavam os longas-metragens, que eram a atração
principal no cardápio de opções do evento. Os curtas em 16mm e em vídeo
eram exibidos separadamente, muitas vezes em espaços de projeção e em
horários nitidamente alternativos, tornando clara uma forma de hierarquia
entre as obras segundo sua bitola de produção. Se no início dos anos 2000
houve um exponencial aumento da produção audiovisual em vídeo, havia um
gargalo para sua exibição, já que os festivais de cinema privilegiavam as
obras em película cinematográfica. A crescente profusão do vídeo acabou
naturalmente levando à busca de novos espaços de exibição, que pudessem
refletir a variedade das novas formas de produção (IKEDA, 2018, p.
462-463).

O efeito disso, veremos adiante, foi a criação de circuitos alternativos de exibição,
sobretudo no formato de cineclubes, que tinham como finalidades a maior circulação dos
filmes produzidos com baixo orçamento (em formato digital) e a formação de redes
profissionais “alternativas” de produção cinematográfica (ibidem, p. 463).
Outro motivo nevrálgico é que os modelos hegemônicos de financiamento à realização
de longas-metragens no Brasil, baseados em leis de incentivo fiscais, privilegiavam cineastas
já consolidados(as) no mercado, sobrando pouco espaço para estreantes e criando uma
barreira quase intransponível para cineastas e profissionais negros(as) que possuíam
conhecimento técnico na área. Se pegarmos como base o contexto geral de virada entre os
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milênios apontado por Ikeda, a realidade desses(as) cineastas e profissionais negros(as) era
ainda mais difícil que a de cineastas brancos(as) que emergiram mediante os circuitos
alternativos, já que além de não haver a presença – e, portanto, a experiência – de
profissionais negros(as) nas funções criativas dos filmes que circulavam pelo circuito
comercial, também não existia um circuito consolidado de exibição de curtas-metragens
independentes de autoria negra.
Mas o ponto de virada não se deu apenas pela manifestação pública desses cineastas e
profissionais negros(as) do audiovisual contra o cenário de completa sub-representação e pelo
início de um projeto mais organizado de “cinema negro”. Como expliquei, a primeira década
do milênio atual foi marcada por mudanças abruptas no que diz respeito às demandas
históricas de movimentos negros, sendo a democratização do acesso ao ensino superior a
maior delas. Paralela à adoção gradual de cotas raciais nas universidades públicas, houve
também a expansão delas pelo país, possibilitando que estudantes negros(as) de diferentes
regiões pudessem acessar cursos superiores de Cinema, Audiovisual, Comunicação Social
com ênfase em Rádio e TV e outros correlatos; todos que capacitam para atuação profissional
na área do cinema e audiovisual de modo geral. Como vemos no Quadro 1 e Gráfico 1, existe
uma ampla gama de cursos públicos de graduação nessas áreas, muitos criados durante as
duas primeiras décadas do milênio:
Quadro 1: Cursos públicos de graduação atualmente ativos em Cinema e/ou Audiovisual e
áreas correlatas (continua)

Instituição (IES)

Nome do Curso

Data de início do
funcionamento

Área Específica

Universidade
Federal do
Maranhão

Comunicação Social
- Rádio e Televisão

22/09/1976

Comunicação e
informação

Universidade
Estadual Paulista
Júlio de Mesquita
Filho

Comunicação Social
- Rádio, Televisão e
Internet

01/02/1989

Comunicação e
informação

Universidade
Federal de
Pernambuco

Rádio, Televisão e
Internet

01/03/1989

Comunicação e
informação
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Universidade de São
Paulo

Superior do
Audiovisual

01/02/2000

Artes

Universidade de
Brasília

Comunicação Social
- Audiovisual

01/08/2002

Comunicação e
informação

Universidade
Federal de Santa
Catarina

Cinema

28/02/2005

Artes

Universidade
Estadual do Paraná

Cinema e
Audiovisual

01/08/2005

Artes

Universidade
Estadual de Goiás

Cinema e
Audiovisual

06/03/2006

Artes

Universidade do
Estado da Bahia

Comunicação Social
- Rádio e Televisão

26/09/2006

Comunicação e
informação

Universidade
Federal Fluminense

Cinema e
Audiovisual

03/03/2008

Artes

Universidade
Federal do
Recôncavo da Bahia

Cinema e
Audiovisual

18/08/2008

Artes

Universidade
Federal do Pará

Cinema e
Audiovisual

01/01/2009

Artes

Universidade
Federal de
Pernambuco

Cinema e
Audiovisual

16/02/2009

Artes

Universidade
Federal de Sergipe

Comunicação Social
- Audiovisual

02/03/2009

Comunicação e
informação

Universidade
Federal de Minas
Gerais

Cinema de Animação
e Artes Digitais

02/03/2009

Artes

02/03/2009

Artes

Universidade
Federal da Bahia

Interdisciplinar em
Artes (com
concentração em
Cinema e
Audiovisual)

Universidade
Federal do Ceará

Cinema e
Audiovisual

18/02/2010

Artes

Universidade
Federal de Pelotas

Cinema de Animação

01/03/2010

Artes
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Universidade
Federal do Espírito
Santo

Cinema e
Audiovisual

25/03/2010

Artes

Universidade
Estadual do
Sudoeste da Bahia

Cinema e
Audiovisual

09/08/2010

Artes

Universidade
Federal de Pelotas

Cinema e
Audiovisual

01/03/2011

Artes

Universidade
Federal de Juiz de
Fora

Cinema e
Audiovisual

14/03/2011

Artes

Universidade
Federal Fluminense

Cinema e
Audiovisual

08/08/2011

Educação

Universidade
Federal da
Integração
Latino-Americana

Cinema e
Audiovisual

27/02/2012

Artes

Universidade
Federal da Paraíba

Cinema e
Audiovisual

06/08/2012

Artes

Universidade do
Estado do
Amazonas

Produção
Audiovisual

12/03/2013

Artes

Universidade
Federal do Pará

Produção Multimídia

15/04/2013

Artes

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

Comunicação Social
- Rádio e Televisão

15/10/2013

Comunicação e
Informação

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás

Cinema e
Audiovisual

02/03/2015

Artes

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa
Catarina

Produção Multimídia

10/12/2015

Artes

Universidade
Federal do Rio
Grande do Norte

Comunicação Social
- Audiovisual

13/02/2017

Comunicação e
informação
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Universidade
Federal do Mato
Grosso

Cinema e
Audiovisual

22/03/2018

Artes

Universidade
Federal do Mato
Grosso do Sul

Audiovisual

07/01/2019

Artes

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio
Grande do Sul

Produção Multimídia

13/02/2019

Artes

Universidade
Federal de Sergipe

Cinema e
Audiovisual

29/04/2019

Artes

Fonte: Ministério da Educação (MEC)21

Gráfico 1: Evolução no número de cursos públicos de graduação em Cinema e/ou Audiovisual
e áreas correlatas a partir do ano 2000

O Quadro 1 mostra que a maior parte desses cursos estão registrados na área
específica das Artes, sendo o restante na área de Comunicação e apenas 1 na área de
Educação (Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense).
Os dados sobre os cursos foram retirados do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior,
de acesso público no site oficial do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/>.
Acesso em 14 jan. 2021. As palavras-chaves utilizadas na busca foram: “cinema”, “audiovisual”,
“comunicação”, “artes”, “rádio”, “tv”, “televisão”, “radialismo”, “multimídia” e “multimeios”.
21
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Contudo, é preciso destacar que departamentos e cursos de Cinema já existiam na
Universidade de São Paulo (USP)22 e na Universidade Federal Fluminense (UFF)23 antes da
data registrada pelo Ministério da Educação (MEC). Fundados respectivamente em 1967 e
1968, ambos tiveram suas diretrizes curriculares transformadas e foram refundados na
primeira década do milênio atual. No caso do curso da UFF, houve uma mudança de área
específica, já que antes o curso existia como habilitação do curso de Comunicação Social e
depois ganhou independência, sendo registrado como um curso das Artes.
Outro detalhe importante é a existência de cursos de Rádio e Televisão, ligados à área
de Comunicação, que foram fundados ainda no século passado e se transformaram em cursos
de Audiovisual a partir dos anos 2000; em parte devido a abrangência do termo, mas
principalmente pela necessidade de atualização de suas matrizes curriculares. Com exceção
dos cursos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde os
dois últimos optaram apenas por acrescentar o termo “internet” em seu registro, abrangendo a
linguagem mais contemporânea de comunicação. Por fim, temos também os cursos de
Produção Multimídia, mais presentes nos Institutos Federais de Educação, que oferecem grau
de tecnólogo e também formam profissionais para atuar no audiovisual em suas várias
dimensões.
A quantidade ampla de cursos de graduação ligados ao Cinema e/ou Audiovisual nas
universidades públicas espalhadas pelo país, em consonância com a adoção gradual dessas
universidades às ações afirmativas de critério social e racial, consequentemente culminaram
no aumento de profissionais negros(as) do audiovisual com qualificação e formação
acadêmica para atuar nas suas mais diversas dimensões, em âmbito nacional. Tal tendência,
como veremos, causou também o aumento gradativo de redes de produção e circuitos de
exibição de filmes de cineastas negros(as) no país, gerando impactos e pressões de diferentes
naturezas no mercado do audiovisual brasileiro e nos orgãos públicos de fomento ao cinema
em diferentes regiões do país.
Com esses dados preliminares, assumo o argumento de que o aumento de cineastas e
profissionais negros(as) do audiovisual no Brasil, de suas redes de produção e circuitos de
ECA-USP e suas contribuições públicas. Disponível em:
<http://www3.eca.usp.br/noticias/eca-usp-e-e-suas-contribui-es-p-blicas> Acesso em 14 jan. 2021.
23
História - Departamento de Cinema e Vídeo (UFF). Disponível em: <http://www.cinevi.uff.br/curso/historia>
Acesso em 14 jan. 2021.
22
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exibição, é um fenômeno multideterminado. Primeiro, tivemos os marcos simbólicos – do
“Dogma Feijoada” ao “Manifesto do Recife” – que reforçaram e atualizaram o histórico
debate sobre a sub-representação e estereotipação negra no cinema e na teledramaturgia
brasileira. Depois, temos as possibilidades estruturais, com as mudanças concretas no que diz
respeito às demandas de movimentos negros pela democratização do acesso ao ensino
superior e a eclosão das câmeras e dispositivos digitais, facilitando a existência de produções
de baixo custo orçamentário.
Posteriormente, como ilustrarei nas próximas seções, houve também as mobilizações
sociais, principalmente mediante a emergência de coletivos, produtoras e instituições de
audiovisual negro. Os dois primeiros foram responsáveis por movimentar as cenas de
produção e exibição de filmes de autoria negra em diferentes regiões do país, tanto por meio
da criação de cineclubes, quanto pelo acesso intermitente aos recursos de fomento direto, com
a implementação gradual de ações afirmativas também nos editais de financiamento público
ao cinema brasileiro.
Com isso em mente, pretendo pensar agora – como afirma Ikeda ao analisar o “cinema
de garagem” dos(as) cineastas do circuito alternativo – na “formação de um circuito que
confere legitimidade a esses autores, mediante uma articulação entre produção, crítica e
curadoria” (IKEDA, 2018, p. 469).
2.2. Coletivos e eventos de audiovisual negro: os cinemas negros se difundindo
pelo país
No início do milênio atual, a permanência no cenário de acesso escasso e desigual aos
recursos financeiros para produção cinematográfica no Brasil causou impactos de diferentes
naturezas no setor do audiovisual como um todo. Primeiro, os(as) cineastas que não
acessavam os recursos oriundos de incentivos fiscais tiveram que financiar de modos
alternativos os próprios filmes, se apropriarem de linguagens cinematográficas experimentais
e produzirem imagens e sons apenas com equipamentos digitais – antes considerados de
menor “valor” em festivais de cinema e no circuito comercial como um todo. Esse movimento
foi chamado por Ikeda de “cinema de garagem”.
Como solução para o escoamento dessa produção, houve a criação de circuitos
alternativos de exibição, responsáveis também por criar laços entre cineastas e profissionais
estreantes no audiovisual, facilitando o acúmulo de experiências a partir de produções
conjuntas entre eles(as). Considerando um mercado de trabalho majoritariamente informal
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como o cinema e audiovisual no Brasil, essa formação de redes profissionais foi fundamental
para o crescimento de alguns(mas) cineastas na área, já que através dela eles(as) acumularam
experiências até alcançarem o circuito comercial – de médio a alto orçamento – do cinema
brasileiro.
Por último, e a que mais interessa nesta seção, é uma mudança em relação aos modelos
de produção. Se estamos falando de redes alternativas de produção, que envolveram cineastas
e profissionais do audiovisual estreantes em trabalhos de baixo orçamento, de que modo isso
impactou nos formatos mais tradicionais e hierárquicos de set de filmagem? Ainda segundo
Ikeda, o “cinema de garagem” estabeleceu novos modelos
com a reorganização das equipes de filmagem em novos arranjos produtivos,
menos centrados em modelos industriais de produção (divisão em
departamentos, estrutura hierárquica ou verticalizada, como o organograma
de uma empresa industrial), mas com a presença de estruturas mais
horizontais, ou processos mais coletivos (ibidem, p. 471).

No entanto, o que faltou na análise de Ikeda foi justamente o que motivou minhas
perguntas para o desenvolvimento desse capítulo: como cineastas e profissionais negros(as)
do cinema e audiovisual agiram em situação de precariedade ainda maior? Onde seus filmes
foram exibidos? Como eles foram financiados?
Uma das pistas para responder a primeira das perguntas surge do cenário descrito na
abertura do capítulo, quando as ações afirmativas para acesso às universidades públicas e
privadas começaram a gerar efeitos, já na segunda década do milênio atual. Isto é, argumento
que na medida em que mais pessoas negras adentraram cursos de cinema e/ou audiovisual e
áreas correlatas, mais os conteúdos didáticos desses cursos, acusados de serem baseados na
produção cinematográfica branca – europeia e estadunidense – foram contestados, assim
como foi contestada a estrutura racialmente desigual do mercado cinematográfico em seus
três setores: produção, distribuição e exibição.
A consequência foi a fundação gradual de coletivos e produtoras de cinema e
audiovisual negro, que propuseram não apenas estabelecer redes profissionais de produção de
conteúdo audiovisual baseado integralmente no recorte racial, como também a criação de um
circuito de exibição de filmes de autoria negra, geralmente nos formatos de cineclubes e
mostras; conferindo um caráter “contrahegemônico” a esses eventos em relação aos conteúdos
contestados – provenientes dos cursos formativos e do mercado cinematográfico brasileiro.
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Primeiro em relação aos coletivos, vemos no Quadro 2 aqueles que surgiram no início
da segunda década do milênio atual, alguns ligados diretamente às universidades públicas de
cada local. Como ponto de partida para esse levantamento (assim como para o levantamento
de eventos, em seguida), utilizei o mapa colaborativo produzido pela Mostra Negritude
Infinita realizada em Fortaleza em 2017. Neste mapa, foram registrados pelos(as) próprios(as)
participantes “os locais de mostras, festivais e projetos voltados para a difusão do Cinema
Negro no Brasil”24. Para completar o mapa, a definição de “coletivo” que me fundamentei foi
nativa. Ou seja, somente foram considerados “coletivos” aqueles que se autodeclaram como
tal em seus perfis nas redes sociais, assim como esse também foi o critério metodológico para
defini-los como coletivos de “cinema e/ou audiovisual negro”.
Quadro 2: Coletivos de cinema e/ou audiovisual negro por ano de fundação e cidade
Coletivo

Ano de fundação

Cidade

Tela Preta

2012

Cachoeira (BA)

ÒDÀRÀ

2015

Fortaleza (CE)

Kbça D' Nêga

2016

Niterói (RJ)

Criadoras Negras

2016

Porto Alegre (RS)

Quariterê

2017

Cuiabá (MT)

Damballa

2017

Vitória (ES)

Coisa de Preto

2017

Belo Horizonte (MG)

Mulungu Audiovisual

2018

Natal (RN)

Negritude do Audiovisual

2019

Recife (PE)

Macumba Lab

2020

Porto Alegre (RS)

Fonte: Facebook e Instagram25

Entre eles, temos os casos dos coletivos Kbça D’ Nêga, Quariterê, Damballa e
Mulungu, que nasceram da organização de estudantes de cinema e/ou audiovisual das
Mapa Difusão do Cinema Negro no Brasil. Disponível em:
<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qhiiboG5ttIu7AwPGjfADLNas6gvfRru&ll=-18.229921257
784497%2C-45.490978150000004&z=4>. Acesso em 03 mar. 2021.
25
Os dados referentes ao ano de fundação e cidade de origem dos coletivos foram retirados de seus perfis nas
redes sociais Facebook e Instagram. O critério utilizado pra defini-los como “coletivos de cinema e/ou
audiovisual negro” foi a menção a esse termo em postagens ou na chamada bio (trecho das páginas onde são
inseridas informações sobre os perfis).
24
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Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Mato Grosso (MT)26,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), respectivamente. Temos também os casos de coletivos que não são
exclusivamente de cinema e/ou audiovisual, mas também realizam produções coletivas e
promovem ações em outros campos artísticos (ainda que sob uma perspectiva racializada e
periférica), como são os casos dos coletivos ÒDÀRÀ de Fortaleza (CE) e Coisa de Preto de
Belo Horizonte (MG). Temos também os casos de coletivos formados apenas por mulheres
negras, cis e trans, como as Criadoras Negras de Porto Alegre (RS) e Mulungu Audiovisual
de Natal (RN).
Com o Quadro 2, podemos perceber a difusão de coletivos de cinema e/ou audiovisual
autodeclarados negros por quase todas as regiões do país, excetuando a região Norte. O ano
de fundação também é importante para perceber um recorte temporal no surgimento desses
coletivos, que como veremos nos Quadros 3 e 4, foram surgindo paralelamente aos primeiros
eventos e produtoras de cinema e/ou audiovisual negro pelo país. Essa tendência também
evidencia um hiato de mais de uma década entre a geração do “Dogma Feijoada” e esses
coletivos, conferindo novamente uma importância ímpar para o processo de democratização
do acesso ao ensino superior, seja público ou privado, na difusão do cinema negro pelo país27.
A fundação de coletivos, num primeiro momento, foi determinante para a criação
gradual de um circuito de exibição de filmes de autoria negra, filmes estes geralmente
produzidos dentros dos próprios cursos formativos, com baixo orçamento e num formato mais
horizontal e colaborativo que no “modelo industrial”. Foram surgindo assim os cineclubes de
cinema negro, ligados diretamente às universidades públicas ou a territórios periféricos, que
garantiram visibilidade e legitimidade para produções racializadas. A experiência bem
sucedida desses cineclubes e o aumento gradual de produções de autoria negra em diversas
regiões geraram também mostras de cinema negro por quase todo o país, algumas pensadas e
organizadas pelos próprios coletivos mapeados. Esse avanço foi crucial para a nacionalização
O coletivo Quariterê foi originado de uma oficina de cinema negro ministrada na UFMT.
Destaco também a existência de diversos cursos livres de cinema e audiovisual negro, de curta ou média
duração, espalhados pelo país. Como exemplos notáveis ligados às minhas experiências pessoais de formação,
cito os casos do Centro Afrocarioca de Cinema, localizado no bairro da Lapa (RJ); da Escola Livre de Cinema de
Nova Iguaçu (RJ); Escola Popular de Comunicação Crítica (ESPOCC), do Complexo da Maré, Rio de Janeiro
(RJ); Mate com Angu, de Duque de Caxias (RJ); o GatoMídia, do Complexo do Alemão, também no Rio de
Janeiro; e a Diáspora Conecta, uma plataforma de educação e de desenvolvimento de carreiras de profissionais
negros do audiovisual brasileiro. Tais experiências mostram a importância de mapear também essas múltiplas
iniciativas, mais ligadas aos territórios periféricos, que contribuíram igualmente para a formação de profissionais
negros(as) atuantes no mercado do audiovisual.
26
27
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do circuito de exibição de filmes de autoria negra, antes restritos aos territórios periféricos de
algumas capitais, possibilitando uma articulação nacional – até mesmo internacional, em
alguns casos – entre cineastas e profissionais negros(as) do audiovisual, além da troca de
experiências entre eles(as).
Nesse ínterim, defendo que há um marco histórico de avanço e posterior consolidação
desse circuito, com a criação do I Encontro de Cinema Negro: Brasil, África e Caribe do
Centro Afrocarioca de Cinema (CAC)28. Criado e curado por Zózimo Bulbul29 no mesmo ano
de fundação do CAC, o I Encontro de Cinema Negro tinha como proposta
aproximar os cineastas afrodescendentes brasileiros com os cineastas
africanos por meio de suas obras, num foro de reflexões, debates e
discussões, na tentativa de abrir novos caminhos para a produção artística
entre os dois povos, onde suas histórias sejam mostradas e divulgadas por
aqueles que as realizam hoje, sujeitos de suas próprias trajetórias
(OLIVEIRA, 2018, p. 262).

Como detalha Viviane Ferreira (2019), a proposta do Encontro desde a sua primeira
edição foi fugir do rótulo de “festival de cinema”, que frequentemente envolve competições
entre os filmes e outros “rituais” mercadológicos, como os chamados pitchings30. O termo
“encontro”, assim como as diferentes regiões mencionadas no título do evento, indicavam
uma perspectiva diferente, mais ligada à ideia de aproximação entre os diferentes cinemas
negros do mundo, objetivando com isso a troca de olhares sobre as culturas africanas
diaspóricas. Ainda segundo Ferreira, ao analisar os catálogos de todas as edições do Encontro,
A escolha de Bulbul pelo termo “encontro” poderia ser explicada apenas
com base na sua repulsa aos processos de competição entre pares, no
entanto, declarações do próprio Zózimo, encontradas em páginas dos
catálogos, unidas à estética das peças impressas – com destaque às cores
verde, vermelho, amarelo e preto muito presentes em impressos de diversas
organizações e ações dos movimentos negros no mundo para demarcar uma
identidade coletiva a partir da relação com a negritude – nos revelam um
compromisso com as reflexões Césaireanas no que tange as dúvidas e
encruzilhadas nas quais as pessoas negras se põem ou são postas diante da
iminência de se vincular a qualquer movimento ou ação que tenha por base
um fortalecimento da negritude [...] (ibidem, p. 94).

Nesse mesmo sentido interpretado pela autora, entendo o I Encontro de Cinema Negro
como um marco para a projeção e difusão dos cinemas negros brasileiros, principalmente ao
Isso não significa que não houve iniciativas anteriores. Cineastas da geração “Dogma Feijoada” chegaram a
organizar um I Encontro de Cineastas Negros em São Paulo. Para mais, cf. FERREIRA, 2019.
29
Após sua morte, em 2013, o evento passou a se chamar Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil,
África e Caribe.
30
Momento onde roteiristas e produtores(as) apresentam uma ideia de filme para possíveis investidores, na
intenção de obter financiamento.
28
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analisar a tentativa de Zózimo Bulbul de delinear uma identidade política e estética ao termo,
assim como fez o “Dogma Feijoada” (e assim como o próprio Bulbul teria iniciado, décadas
atrás, como cineasta). Naquele momento, mais do que combater os estereótipos raciais no
cinema brasileiro, Bulbul buscava por meio da organização e curadoria do evento uma
conexão entre as produções negras brasileiras e as demais culturas africanas diaspóricas,
estabelecendo a partir do “encontro” uma ponte transatlântica de referências estéticas e
contranarrativas.
Além disso, é importante entender o Encontro como produto das mudanças mais
concretas em relação à questão racial brasileira, promovidas após o tensionamento entre os
movimentos negros organizados e o Estado. Durante seus anos de realização, estão entre os
principais patrocinadores do evento a Fundação Palmares – criada e vinculada ao Ministério
da Cultura a partir da Constituição Federal de 198831 – e a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que como já mencionado, foi um orgão do poder
executivo criado pelo ex-presidente Lula32. O evento também contou com o apoio, em
diferentes edições, da RioFilme – empresa pública de fomento ao cinema da prefeitura do Rio
de Janeiro – e da Lei Rouanet, financiada via recolhimento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo estado do Rio Janeiro (ibidem, p. 96).
Outras características importantes, apontadas na pesquisa de Viviane Ferreira e
importantes para a discussão aqui mobilizada, são as desigualdades de gênero e regionais na
produção cinematográfica negra que o Encontro revelou. Ao longo das 9 edições do evento,
completadas em 201733, tivemos a predominância de produções sudestinas e masculinas
exibidas no evento, chegando a não existir nenhuma exibição de filmes de autoria feminina
das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte em 7 edições. Dentro da amostragem, considerando
apenas as produções de autoria feminina, tivemos a predominância de 75,4% oriundas da
região sudeste, enquanto a região nordeste apareceu com 19,4% das produções (ibidem, p.
103).
Vemos com isso que, embora o Encontro tenha um papel fundamental na tentativa de
consolidação de uma identidade ao cinemas negros brasileiros e no fortalecimento de redes
profissionais e de um circuito regular de exibição de filmes afrodiaspóricos no país, também
Ministério extinto no mandato atual de Jair Bolsonaro.
Chegou a ser transformada em Ministério no mandato de Dilma Rousseff, tendo seu status reduzido a
Secretaria durante o mandato de Michel Temer.
33
Em 2016 não houve edição.
31

32
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evidenciou as clivagens de gênero e regionais que permeiam a produção cinematográfica,
mesmo aquela de autoria negra. Isso ressalta ainda mais a importância dos coletivos de
cinema negro protagonizados por mulheres negras, cis e trans, na formação e sustentação de
suas próprias redes profissionais. Por fim, há a importância dos circuitos descentrados de
exibição em diversas regiões do país, baseados em outros marcadores sociais, para dar
visibilidade às obras que não “passam” pela curadoria do Encontro e de outras mostras e
festivais mais concorridos, conforme há a difusão e crescimento das produções de autoria
negra.
Portanto, vemos no Quadro 3 que, assim como no “cinema de garagem” descrito por
Ikeda, houve uma iniciativa protagonizada por cineastas e profissionais negro(as) do
audiovisual, que pretendia criar alternativas para o escoamento da produção de filmes de
autoria negra e aproximar cineastas negro(as) de diferentes regiões brasileiras e diásporas
africanas pelo mundo. Essa iniciativa também veio como resposta às barreiras impostas pelo
mercado cinematográfico hegemônico, aos estereótipos raciais presentes nos filmes de autoria
branca e até mesmo às “vantagens” de cineastas brancos considerados do circuito alternativo
que conseguiram alavancar sua produção com maior facilidade no circuito comercial.
Quadro 3: Encontros, festivais, mostras e cineclubes dedicados à produção cinematográfica de
autoria negra por cidade e ano da primeira edição (continua)
Ano da primeira
edição

Cidade

Encontro de Cinema Negro: Brasil, África e
Caribe

2007

Rio de Janeiro (RJ)

Cineclube Atlântico Negro

2008

Rio de Janeiro (RJ)

Cineclube Mário Gusmão

2010

Cachoeira (BA)

Cineclube Bamako

2012

Recife (PE)

Circuito Cinegrada

2014

Rio de Janeiro (RJ)

Cineclube CineNegrada

2014

Vila Velha (ES)

Favela Cineclube

2016

Rio de Janeiro (RJ)

Encontros, cineclubes, mostras e festivais
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Mostra do Audiovisual Negro da APAN

2016

São Paulo (SP)

Mostra Egbé de Cinema Negro

2016

Aracaju (SE)

Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso

2016

Cuiabá (MT)

Mostra Teresa de Benguela

2017

Vitória (ES)

Cine Taquara

2017

Rio de Janeiro (RJ)

Mostra Empoderadas - Mulheres Negras no
Audiovisual

2017

São Paulo (SP)

Mostra Ousmane Sembene de Cinema

2017

São Francisco do
Conde (BA)

Mostra Competitiva de Cinema Negro
Adélia Sampaio

2017

Brasília (DF)

Mostra de Cinema Negro de Pelotas

2017

Pelotas (RS)

Mostra Diretoras Negras no Cinema
Brasileiro

2017

Itinerante

Cineclube Kalunga

2018

Aparecida de
Goiânia (GO)

Mostra Narrativas Negras

2018

Rio de Janeiro (RJ)

Cine Adélia Sampaio – Saúde Mental e
Cinema Negro Brasileiro

2018

Natal (RN)

Mostra Negritude Infinita

2018

Fortaleza (CE)

Cineclube Afoxé

2017

Vitória (ES)

Mostra Itinerante de Cinema Negro
Mohamed Bamba

2018

Salvador (BA)

Mostra Performance Negra no Cinema
Brasileiro

2018

Cachoeira (BA)

CineQuebradas

2018

Salvador (BA)
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Cinemalês

2018

São Francisco do
Conde (BA)

Mostra do Cinema Negro Brasileiro
Griot - Festival de Cinema Negro
Contemporâneo

2018

Curitiba (PR)

Semana de Cinema Negro de Belo
Horizonte

2018

Belo Horizonte
(MG)

Cineclube Alma no Olho

2019

Recife (PE)

Semana do Audiovisual Negro

2019

Recife (PE)

Mostra Quilombo de Cinema Negro

2019

Maceió (AL)

Festival de Cinema Negro Zélia Amador de
Deus

2019

Belém (PA)

Cinema Negro: re-costuras e afetos

2019

Belo Horizonte
(MG)

Mostra de Cinema Negro de São Félix

2019

São Félix (BA)

Festival Cinema Negro em Ação

2020

Porto Alegre (RS)

Festival Internacional do Audiovisual
Negro do Brasil

2020

Remoto

Mostra de Cinema Negro Pilão

2021

Paraíba

Lâmina - Mostra Audiovisual Preta

2021

Vitória (ES)
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Fonte: Facebook e Instagram34

Algumas características desses eventos chamam a atenção. A primeira é a quantidade
de mostras que surgem após as experiências bem sucedidas de cineclubes e coletivos, como
são os casos da Mostra de Performance Negra do Cinema Brasileiro, originada do Cineclube
Mário Gusmão; da Mostra Ousmane Sembene de Cinema originada do cineclube Cinemalês;
da Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso, organizada pelo coletivo Quariterê; da Mostra
Teresa de Benguela, advinda de cineclube homônimo; e, por fim, do Cineclube Afoxé,
organizado por coletivo homônimo.
Temos os casos de cineclubes que nascem ligados a territórios periféricos, mas que
ressaltam o critério “racializado” de sua identidade, como são os casos do Cine Taquara e o
Favela Cineclube, ambos na cidade do Rio de Janeiro35. Mas destaco principalmente os
eventos restritos para produções de autoria negra feminina, como são os casos das mostras
Diretoras Negras do Cinema Brasileiro, Empoderadas e a CineQuebradas, que ainda é focada
nas produções de autoria de mulheres negras LGBTQI+. Mostras como a CineQuebradas, de
periodicidade regular, indicam a existência – ainda que tímida – de um circuito de exibição
para o escoamento de produções negras intersseccionadas com outros marcadores sociais
sub-representados nos eventos de audiovisual maiores e mais concorridos.
A Bahia, aliás, é o estado brasileiro com maior número de eventos de cinema negro,
todos com periodicidade regular desde seu ano de criação: Cineclube Mário Gusmão e sua
Mostra Performance Negra no Cinema Brasileiro em Cachoeira; Cinemalês e sua Mostra
Ousmane Sembene de Cinema em São Francisco do Conde; a Mostra de Cinema Negro de
São Félix; a Mostra Itinerante de Cinema Negro Mohamed Bamba e a já mencionada
CineQuebradas, de Salvador. A região do Recôncavo Baiano se destaca, primeiro pelo
percentual grande de população negra e a forte influência histórica de sua cultura, mas
principalmente pela existência do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB), que gerou também uma das produtoras mais reconhecidas de
cinema negro do país: a Rosza Filmes.
Assim como no mapeamento dos coletivos, o critério metodológico utilizado para definir um evento como de
“cinema e/ou audiovisual negro” foi a menção ao termo nos respectivos perfis das redes sociais e/ou nas
chamadas para envio dos filmes.
35
É preciso destacar que existe uma quantidade considerável de cineclubes em territórios periféricos pelo país
que escoam a produção independente de autoria negra. No entanto, em vista do critério metodológico utilizado, é
muito difícil mapear esses cineclubes, visto que na maioria dos casos eles não sinalizam explicitamente o critério
racial de seleção e exibição dos filmes.
34
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No Gráfico 2, podemos visualizar a quantidade de eventos que aconteceram (e, no
caso dos eventos de periodicidade regular, permaneceram) com a mesma proposta curatorial –
ou seja, de exibição de filmes de autoria negra – por região do país, entre 2007 e 202036.

Gráfico 2: Percentual de mostras, festivais, encontros e cineclubes de filmes de autoria negra
por região do país

Mais uma vez o mapeamento indicou um circuito de exibição muito incipiente nas
regiões Norte, Centro-Oeste e Sul e de bastante força nas regiões Nordeste e Sudeste; embora
o Nordeste possua mais mostras de periodicidade regular, enquanto o Sudeste seja marcado
pelos cineclubes e mostras de caráter intermitente (com exceção, é claro, ao Encontro de
Cinema Negro Zózimo Bulbul). No entanto, como dito, somente na Bahia acontecem quase
metade dos eventos realizados em todo o Nordeste, tendo os demais estados da região – com

Não foram contabilizadas as quantidades de edições de cada evento durante o período, mas sim a quantidade
de eventos, que permaneceram com o mesmo nome e proposta curatorial, no intervalo de tempo mapeado. Em
alguns casos, como no Cine Adélia Sampaio – Saúde Mental e Cinema Negro Brasileiro de Natal (RN) e o
Cinema Negro: re-costuras e afetos de Belo Horizonte (MG), foram realizadas edições únicas. Ainda assim,
optei por contabilizar esses casos por indicarem a existência de alguma demanda para exibição de filmes de
autoria negra locais, ainda que esses eventos tenham caráter intermitente.

36
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exceção de Pernambuco – em média apenas um evento voltado para a exibição exclusiva de
filmes de autoria negra, como vemos no Gráfico 3:
Gráfico 3: Distribuição de encontros, festivais, mostras e cineclubes dedicados à produção
cinematográfica de autoria negra por estado do Nordeste

Por último, mas não menos importante, destaco a existência pequena de mostras
competitivas e festivais, embora esse tipo de evento ligado ao cinema negro venha
aumentando nos últimos anos. O primeiro caso foi da Mostra Competitiva Adélia Sampaio, de
Brasília, em 2017. Depois tivemos o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, de
Belém, em 2019; o Festival Griot de Cinema Negro Contemporâneo, realizado anteriormente
como Mostra do Cinema Negro Brasileiro em Curitiba e se tornando festival, com competição
entre os filmes, no ano de 2020; o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil,
organizado pela Associação dxs Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e acontecendo
em modo remoto, devido a pandemia da Covid-19, no final do ano de 2020; e, por fim, a
Semana do Audiovisual Negro do Recife – que se tornou competitiva na sua segunda edição,
no início de 2021.
Assim como no mapeamento dos coletivos, a crescente criação de eventos de cinema e
audiovisual negro é outro indicador do aumento no número de cineastas e profissionais
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negros(as) do audiovisual atuantes no mercado. No Gráfico 4, vemos como houve uma
evolução nesse tipo de evento desde a criação do I Encontro de Cinema Negro por Zózimo
Bulbul em 2007, atingindo um pico de 26 eventos no ano de 2019.
Gráfico 4: Evolução no número de mostras, festivais, encontros e cineclubes de filmes de
autoria negra entre 2007 e 2020

Podemos observar que, mesmo com a pandemia da Covid-19, 2020 não representou
uma queda brusca em eventos de cinema negro em relação aos dois anos anteriores, mesmo
que esses eventos tenham acontecido em formato remoto. O que chama mais atenção é que o
pico no circuito de exibição aconteceu paralelo ao momento de maior crise orçamentária do
cinema brasileiro desde o período pré-retomada, com a paralisação e corte de 43% dos
recursos oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)37 e as ameaças políticas, por parte
do atual presidente Jair Bolsonaro, de extinção ou aparelhamento completo da Ancine,
acusado por ele de usar dinheiro público em “filme pornográfico”38.
BRANT, Danielle; URIBE, Gustavo. Em ofensiva contra Ancine, Bolsonaro corta 43% de fundo do
audiovisual. Folha de São Paulo. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/em-ofensiva-contra-ancine-bolsonaro-corta-43-de-fundo-do-a
udiovisual.shtml>. Acesso em 22 jan. 2021.
38
MAIA, Gustavo. Bolsonaro fala em extinguir Ancine 'se não puder ter filtro' ou transformar agência em
secretaria. O Globo. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/cultura/bolsonaro-fala-em-extinguir-ancine-se-nao-puder-ter-filtro-ou-transformar-ag
encia-em-secretaria-23819229>. Acesso em 22 jan. 2021.
37
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Essa é a ponte para a nossa próxima discussão. Considerando o cenário descrito nas
duas últimas seções, o leitor deve se perguntar se toda a produção cinematográfica de autoria
negra nasceu de trabalhos em cursos formativos e de realizações meramente colaborativas, de
baixo ou nenhum orçamento. De antemão, digo que a resposta é não. Como argumentei, as
mudanças concretas em relação à questão racial brasileira impactaram o setor do audiovisual
de diferentes formas. As primeiras estiveram relacionadas com a formação e difusão de
coletivos de cinema e audiovisual negro pelo país, deixando como legado todo um circuito de
exibição exclusivo para filmes de autoria negra.
A articulação dentro desses coletivos e a formação de redes de cineastas e
profissionais negros(as) do audiovisual, reforçadas pelos eventos, possibilitaram também uma
maior organização política em torno do termo “cinema negro”, dando à ele contornos mais
próximos de “movimentos”. Não à toa, tivemos a fundação em 2016 da Associação de
Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), após a reunião de realizadores(as) no Encontro
de Cinema Negro Zózimo Bulbul de 2015 (ibidem, p. 30). A APAN, como veremos, foi – e
continua sendo – determinante na formulação de políticas públicas para a democratização do
audiovisual brasileiro, considerando sua desigual estrutura racial, de gênero e territorial.
Além da APAN, temos também as articulações locais, mobilizadas por coletivos, que
foram responsáveis diretamente pela adoção de ações afirmativas e pela inserção de mais
pessoas negras nas comissões de seleção dos projetos em editais públicos regionais. Essas
ações teriam contemplado produtoras negras de audiovisual em diferentes regiões do país, que
finalmente teriam recursos financeiros para produzir seus próprios filmes, em alguns casos até
longas-metragens. Todavia, para chegar até isso, precisamos novamente fazer uma viagem no
tempo, na intenção de entendermos melhor como funciona o mercado cinematográfico
brasileiro desde o início do milênio e porque o financiamento público é importante para seu
funcionamento e para a sua regulação. Dito isso, vamos para as origens do principal agente
estatal de fomento ao cinema brasileiro: a Ancine.
2.3. ANCINE, FSA e os editais regionais: os cinemas negros realizados por
produtoras negras
Em 1991, com a concepção neoliberal de diminuição da intervenção do Estado nos
mercados, somada às denúncias de corrupção e clientelismo nas escolhas dos projetos
cinematográficos a serem financiados, o ex-presidente Fernando Collor de Mello extinguiu a
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Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme). No lugar, o seu governo passou a praticar o
fomento indireto ao cinema nacional, entregando para o mercado a responsabilidade de
financiar os filmes com base em critérios propriamente mercadológicos, como retorno
comercial e exposição de marca39. Para dar uma “impulsionada” nesse modelo de negócios,
foram criadas as chamadas leis de incentivos fiscais, que literalmente visavam incentivar as
empresas brasileiras a investirem em projetos audiovisuais (e culturais, de modo geral), tendo
como contrapartida parte do valor abatido na declaração do imposto de renda (DIR).
A primeira dessas leis foi a Rouanet, que ainda em 1991 daria início ao Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). A Lei Rouanet foi criada para ser a principal via de
fomento à produção cultural e cinematográfica no país, com sua captação realocada em
fundos regulados e distribuídos pelo Estado, como o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e o
Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART). Além dos dois fundos, foi criado
também o programa de Incentivo a Projetos Culturais, mais ligado à prática de mecenato
privado (investimento direto das empresas nos projetos culturais). Em suma, a Lei Rouanet
permitia que as empresas deduzissem na DIR até 100% do dinheiro investido nos projetos,
dependendo da modalidade de captação e as possibilidades de retorno comercial.
Apesar de sedutora, o cálculo de percentual regressivo da Lei Rouanet40 não atraiu o
interesse das empresas no mercado audiovisual, suprimindo qualquer tipo de efeito imediato
na produção cinematográfica nacional. Essa produção teria sido responsável por apenas 3
filmes em todo o circuito comercial no ano de 1992 (IKEDA, 2015). Sem a existência de
resultados concretos em seus primeiros anos de existência e entendendo a importância do
cinema e audiovisual para a economia, o governo brasileiro sancionou também uma lei de
incentivo específica para o setor: a Lei do Audiovisual de 1993. Dessa vez, havia a
possibilidade da empresa investidora deduzir mais de 100% do valor na DIR, com direito à
exploração comercial do filme mediante materiais publicitários.
A Lei do Audiovisual, por sua vez, trouxe resultados relativamente animadores. Ela
teria sido responsável pelo já mencionado período de retomada do cinema brasileiro, com um
aumento no percentual de filmes brasileiros circulando pelo circuito comercial a partir de
1995. No entanto, como afirma Ikeda:
Criada para aproximar as empresas produtoras dos investidores privados, sua
lógica perversa de dedução fiscal, superior a 100%, acabou, ao contrário,
Era de responsabilidade do Estado apenas o cadastramento e aprovação dos projetos contemplados pelo
mecanismo de incentivo indireto, assim como a prestação de contas dos valores aplicados. Para mais, cf.
IKEDA, 2015.
40
Quanto mais retorno comercial o filme dava, menor era o valor abatido na declaração do imposto de renda.
39
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aprofundando a dependência do setor cinematográfico em relação ao Estado,
pois não promoveu a busca de recursos sem esses incentivos para a
realização das obras audiovisuais (ibidem, p. 32).

Tal cenário, recorda ele, se torna nítido com a estagnação, abaixo de 10%, no
percentual de filmes brasileiros exibidos no circuito comercial das salas de cinema a partir de
1998, diante da crise econômica dos Triges Asiáticos. Assim, o modelo de ausência quase
completa do Estado, mantido também nos governos de Fernando Henrique Cardoso, mostrava
uma enorme fragilidade, já que não podia se manter estável ao enfrentar os desequilíbrios
econômicos provocados por fatores externos.
Nesse sentido, Ikeda mostra como o persistente enfraquecimento do setor do
audiovisual no decorrer dos governos FHC, ainda que com breves momentos de respiro,
mostrava que o Estado precisava adotar uma postura mais intervencionista no fomento aos
projetos culturais e cinematográficos. A situação piorou, conta ele, quando as(os) cineastas
Norma Bengell e Guilherme Fontes foram denunciadas(os), com ampla repercusão da
imprensa, de mau uso dos recursos incentivados em seus filmes, fazendo com o que as
empresas optassem por afastar sua imagem do cinema brasileiro e a Secretaria do Audiovisual
(SAv), sub-pasta do Ministério da Cultura, fosse acusada de não fiscalizar suficientemente o
destino do fomento, além de não esclarecer os critérios para o fornecimento desses recursos
(ibidem, p. 34).
Todos esses aspectos, em conjunto, levaram a classe cinematográfica brasileira a
repensar modelos de negócios que envolvessem diretamente a participação do Estado, com o
aperfeiçoamento nas leis de incentivo fiscais, a ampliação nas formas de captação de recursos
e a criação de fundos mais estáveis de investimento. Não havia, nesse sentido, uma vontade
de substituir totalmente o modelo anterior, mas de aprofundar as ações do Estado, de modo
que o setor do cinema e audiovisual não ficasse totalmente refém das tendências e flutuações
do mercado. Desse modo, no III Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), realizado em Porto
Alegre no ano de 2000, foi produzido um documento com diversas ações para a reformulação
da atividade cinematográfica no país, constando principalmente no item 4:
Criar, no âmbito governamental, um órgão gestor da atividade
cinematográfica no Brasil, com participação efetiva do setor e com
finalidades amplas de ação como agente formulador de políticas e de
informação, agente regulador e fiscalizador de toda a atividade e agente
financeiro. Esse órgão gestor deverá se posicionar, dentro do governo, ligado
à Presidência da República e dele deverão participar representações do
Ministério da Cultura, Ministério das Comunicações, Ministério do
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério das Relações
Exteriores41.

Além disso, houve a preocupação em modificar as leis Rouanet e do Audiovisual,
propondo 100% de incentivo na DIR para as produções de curtas e médias-metragens e a
criação de fundos provenientes de investimentos de pessoas físicas, por exemplo.
Como vemos, o III CBC teve como resultante principal a proposta de refundação de
uma agência pública fomentadora, reguladora e fiscalizadora do cinema e audiovisual
brasileiro. Essa agência teria formato interministerial, primeiro devido à importância e
complexidade do setor do audiovisual em suas várias dimensões, mas também pelo setor ser
reconhecido, ao menos potencialmente, como uma verdadeira indústria, com participação
cada vez mais significativa no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Naquele momento,
criou-se o ambiente político para a formação da Ancine, órgão que veio para modificar o
cenário do cinema brasileiro a partir da virada do milênio. A agência surgiu em resposta à
falência do modelo neoliberal anterior, que via sob seus olhos as salas de cinema do país
serem completamente dominadas pelos filmes estrangeiros.
Pressionado pelo retorno da crise na atividade cinematográfica e pela organização e
reivindicação dos diversos setores do audiovisual, FHC sancionou em 2001 a Medida
Provisória 2.228-1/01, que
Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho
Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional (Condecine) e dá outras providências42.

Como vemos, a MP 2.228-1/01 não foi responsável apenas pela criação da Ancine,
mas de todo um aparato institucional que incluiu a criação de um Conselho Superior de
Cinema (CSC), responsável por planejar as políticas públicas para o setor; e a criação de
fundos específicos de apoio à atividade cinematográfica, considerando que existiam apenas
fundos de investimentos para projetos culturais de modo geral, baseados na Lei Rouanet.
Outro detalhe importante é que a criação da Ancine não substituiu a já existente
Secretaria do Audiovisual (SAv), vinculada ao Ministério da Cultura. Na verdade, a Ancine
foi vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),

Relatório final do 3º Congresso Brasileiro de Cinema. Folha de São Paulo. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/popup_labaki_02.htm>. Acesso em 26 jan. 2021.
42
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm>. Acesso em 26 jan. 2021.
41
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como órgão responsável pela parte de execução do desenvolvimento da atividade
cinematográfica no país, sendo função dela fomentar, regular e fiscalizar essa atividade a
partir das diretrizes gerais estabelecidas pelo interministerial CSC. Já a SAv ficou, a partir
daquele momento, responsável pelos aspectos educativos e culturais do cinema brasileiro,
como a formação de mão de obra, o apoio aos festivais de cinema nacionais, apoio aos filmes
brasileiros exibidos no exterior; e, por fim, a preservação e restauração do acervo
cinematográfico, como aquele situado na Cinemateca Brasileira (ibidem, p. 41).
Com a criação da Ancine, do Prodecine e dos Funcines, o cinema brasileiro passou a
vislumbrar dias melhores, afinal um programa de desenvolvimento baseado em fundos
específicos poderia aprofundar permanentemente os efeitos da Lei do Audiovisual de 1993,
agora sob a regulação e fiscalização de uma autarquia federal. Existia, portanto, a expectativa
de transformar o cinema brasileiro, a médio ou longo prazo, em uma atividade industrializada
e autossuficiente em relação ao Estado, apesar de regulada por ele.
Os primeiros anos foram de turbulência. Primeiro, houve confusões acerca das
“zonas” de atuação específicas da Ancine, principalmente durante o avanço dos
conglomerados de mídia pertencentes às empresas de telefonia fixa e móvel, regulados pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A perda do poder de regulação sobre os
conteúdos audiovisuais da TV aberta e fechada fizeram com que a Ancine de fato se tornasse
uma agência responsável exclusivamente pelos incentivos fiscais do setor cinematográfico
brasileiro, resultando na sua desvinculação do MDIC e vinculação ao Ministério da Cultura
(MinC) durante o primeiro governo Lula.
Posteriormente, houve uma tentativa do mesmo governo de refundar a agência sob
outro nome – Agência Nacional de Cinema e Audiovisual (Ancinav) –, na intenção de acabar
com as “zonas híbridas” de atuação, ao criar uma agência única responsável por todas as
dimensões do audiovisual, delegando para Anatel apenas a regulação e fiscalização das
infraestruturas físicas. Ao vazar para a sociedade civil, o projeto causou polêmica a ponto de
nem sair do papel, sendo o governo acusado de tentar interver sobre os conteúdos
audiovisuais televisivos dos grandes conglomerados de mídia e de criar uma taxação desigual
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– via Condecine43 – para o mercado distribuidor e exibidor de filmes, o que poderia aumentar
o preço dos ingressos nas salas de cinema (ibidem, p. 61).
Após a resolução do impasse, com a manutenção da Ancine como um dos braços do
Ministério da Cultura, exercendo regulação sobre quase todo o setor do audiovisual (exceto a
TV aberta, competência do Ministério das Comunicações), um passo importante foi dado para
o financiamento público do cinema brasileiro. Através da Lei 11.437 de 2006, o governo
instituiu a criação do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)44, uma categoria específica do
Fundo Nacional da Cultura (FNC) para destinação dos recursos integrais recolhidos pela
Condecine Teles.
O FSA significou mais um passo no aprofundamento da atuação do Estado no
mercado audiovisual, já que por meio dele a Ancine pôde distribuir estrategicamente os
recursos recolhidos, conforme as diretrizes políticas formuladas pelo CSC e a aprovação de
seu Comitê Gestor (CGFSA). Por esse ângulo, o FSA seria como um complemento estatal às
leis de incentivos fiscais, visto que diferente dos recursos incentivados pelas empresas
privadas, dessa vez haveria um controle maior do Estado sobre os projetos que seriam
contemplados, podendo corrigir distorções produzidas pelo mercado, como a concentração de
produções cinematográficas em uma única região do país ou em poucas produtoras.
Outros pontos importantes estão na capacidade do FSA de se tornar autossuficiente, já
que os recursos do fundo advém da própria atividade cinematográfica. Primeiro, quanto mais
recursos o FSA utilizar para estimular a produção cinematográfica, mais haveria recursos para
recolher via Condecine Teles, retroalimentando assim o próprio fundo. Existe também a
possibilidade do FSA obter uma fatia dos resultados comerciais dos filmes financiados,
segundo os critérios estabelecidos pelos editais e sob a gerência do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – seu principal operador financeiro (ALVES,
2016, p. 489).

Contribuição tributária dividida entre “Condecine Título” e “Condecine Teles”. A primeira trata-se de um
imposto que “incide sobre a exploração comercial de obras audiovisuais em cada um dos segmentos de mercado
(salas de exibição, vídeo doméstico, TV por assinatura, TV aberta e outros mercados)”. No segundo, refere-se à
cobrança “pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações que prestam
serviços que se utilizem de meios que possam distribuir conteúdos audiovisuais”. Disponível em:
<http://www.sinder.org.br/noticias/recolhimento-da-condecine/>. Acesso em 26 jan. 2020.
44
O FSA comporta três programas: o já mencionado Prodecine, focado no “fomento de projetos de produção
independente, distribuição, comercialização e exibição por empresas brasileiras”; o Prodav (Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro), que é destinado ao “fomento de projetos de produção,
programação, distribuição, comercialização e exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção
independente; e o Programa Cinema Perto de Você, que apoia a construção e o funcionamento de cinemas nas
cidades brasileiras. Disponível em: <https://fsa.ancine.gov.br/>. Acesso em: 27 jan. 2021.
43
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Ao contrário dos resultados das políticas neoliberais de Collor e FHC, o FSA –
regulado pela Ancine – causou de imediato o crescimento na participação de filmes brasileiros
no circuito comercial, chegando a atrair 19% de todos os espectadores dos filmes exibidos nas
salas de cinema do país, um dos maiores números já registrados (ibidem, p. 479). Desse
modo, o FSA se tornou a prova concreta de que uma política desenvolvimentista e
industrialista para o cinema brasileiro necessita da forte presença do Estado no fomento à
atividade.
Por meio do FSA, diversos editais de caráter descentralizado para o cinema brasileiro
foram publicados. Destaco entre eles os editais regionais, geralmente publicados por
secretarias e fundações culturais de estados e municípios, que utilizam os recursos do fundo
parcialmente ou integralmente. Mais autônomos e conectados com as especificidades dos
mercados locais, os editais regionais são importantes devido a estrutura geograficamente
desigual do cinema brasileiro, já que como veremos no Gráfico 5, as produtoras dos filmes
exibidos no circuito comercial estão radicalmente concentradas entre as cidades do Rio de
Janeiro e São Paulo, quando não são coproduções das duas cidades. Esse, inclusive, era um
dos maiores problemas a serem enfrentados pelo setor sem a presença e regulação do Estado
brasileiro, já que as empresas que fomentavam os projetos cinematográficos, por meio das leis
de incentivos fiscais, também estavam localizadas nas regiões financeiramente mais
privilegiadas do país.

Gráfico 5: Estados das produtoras dos filmes do circuito comercial entre 1995 e 2018
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Fonte: Ancine

A lógica de concentração da produção cinematográfica comercial em empresas do Rio
de Janeiro e São Paulo se tornou um desafio imediato para o FSA. A questão é que, devido as
acusações de clientelismo e corrupção nas experiências passadas de fomento ao cinema
brasileiro, a Ancine passou a adotar critérios objetivamente meritocráticos para contemplar os
projetos nos editais. Esses critérios envolvem, principalmente, pontuações maiores para
produtoras e cineastas que já possuem experiências de sucesso no mercado, privilegiando
aqueles(as) de carreira já estabelecida. Ou seja, ao mesmo tempo que esses critérios reduzem
a possibilidade de haver recursos mal aplicados e desperdiçados, também criam barreiras para
que produtoras e cineastas novas(os) possam entrar no mercado, acarretando na contemplação
de projetos dos(as) mesmos(as) cineastas e na concentração dos recursos nas mesmas
produtoras.
A primeira tentativa de solucionar esse problema veio com a regionalização dos
editais públicos financiados pelo FSA, incentivando cineastas e produtoras de diferentes
regiões do país a acessarem igualmente os recursos do fundo. Essa tentativa, porém,
escancarou outro problema de gravidade semelhante: ao lidar também com a estrutura
racialmente desigual da sociedade brasileira e, no caso específico, do mercado
cinematográfico, os critérios meritocráticos acabaram privilegiando projetos de cineastas
brancos(as) em cada região do país. Por esse motivo, com o surgimento e difusão dos cinemas
negros pelo país, cresceram também as mobilizações pela inserção de ações afirmativas em
editais públicos. Essa história começa em 2012, paralela à implementação da Lei de Cotas.
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Durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o Ministério da Cultura
sofreu uma crise, sendo acusado de aprofundar a concentração de recursos nas mãos de
poucos produtores(as) culturais, mediante a Lei Rouanet. Após desgaste com a classe artística,
Dilma Rousseff retira Ana de Hollanda da pasta de cultura e a entrega para Marta Suplicy45,
que logo tenta dialogar com os diversos setores das artes brasileiras. Entre esses setores
estavam as artes negras, após Suplicy ser provocada pela militante do movimento de mulheres
negras e até então ministra-chefe da SEPPIR, Luiza de Barros (FERREIRA, 2019, p. 44).
Assim, em meio ao contexto de recém implementação da Lei de Cotas para o Ensino
Superior e da Semana da Consciência Negra, o Sav – em parceria com a SEPPIR, a Fundação
Palmares e a Fundação Nacional de Artes (Funarte) –, baseou-se no Estatuto da Igualdade
Racial46 para lançar um edital específico para proponentes negros(as). Chamado de “Curta
Afirmativo: Protagonismo da Juventude Negra na Produção Audiovisual”, o edital selecionou
“30 obras audiovisuais de curta-metragem, de 10 a 15 minutos, dirigidos ou produzidos por
jovens negros, de 18 a 29 anos, com temática livre, de ficção ou documentário”47. Pagando
100 mil para cada contemplado, o Curta Afirmativo foi a primeira experiência com ações
afirmativas no fomento ao cinema brasileiro48.
É preciso recordar, porém, que o edital foi suspenso no ano seguinte, antes dos
contemplados receberem os recursos. Após ação popular apresentada por um procurador
aposentado do Maranhão, todos os editais lançados pelo MinC para a população negra foram
suspensos, sob o argumento de inconstitucionalidade no recorte racial de destinação das
verbas. No entanto, os editais estavam ancorados juridicamente no Estatuto da Igualdade
Racial, sancionado primeiramente em 1989 e com última alteração mais recente ao episódio,
em 2010 (o mesmo Estatuto que assegurou a constitucionalidade da Lei de Cotas). Com base
nisso, o Superior Tribunal Federal (STF) derrubou a decisão de suspensão dos editais no fim
de 2013, com a liberação dos recursos apenas em 2014 (ibidem, p. 46).

CAMPANERUT, Camila. Após série de desgastes, Ana de Hollanda deixa Ministério da Cultura; Marta
Suplicy assume. Uol. Disponível em:
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-hollanda-deixaministerio-da-cultura.htm>. Acesso em 28 jan. 2021.
46
Lei nº 12.288, sancionada em 2010.
47
Curta Afirmativo: o edital da “autoestima”. Disponível em:
<http://cultura.gov.br/curta-afirmativo-o-edital-da-autoestima/>. Acesso em 28 jan. 2021.
48
No mesmo dia 19 de novembro foram lançados os editais Prêmio Funarte de Arte Negra, Apoio à coedição de
livros de autores negros e Apoio a pesquisadores negros.
45
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Após o Curta Afirmativo de 2012, houve outra edição em 2014, dessa vez
contemplando também 13 projetos de médias-metragens, além de 33 curtas-metragens. No
ano seguinte, 2015, tivemos a primeira experiência com ações afirmativas em um edital
exclusivo para produção de longas-metragens, utlizando integralmente recursos oriundos do
FSA. Foi lançado então o edital Longa BO Afirmativo, que premiou 3 projetos com R$
1.250.000,00 cada um. Esse edital foi responsável por financiar os filmes Um dia com Jerusa,
de Viviane Ferreira; Cabeça de Nêgo, de Déo Cardoso e o ainda não finalizado Marte 1, de
Gabriel Martins.
Quanto às experiências regionais, Pernambuco foi o estado pioneiro, com a aprovação
de cotas raciais, de gênero e territoriais49 nos editais lançados pelo Fundo Pernambucano de
Incentivo à Cultura (Funcultura PE) e a adoção de comissões paritárias, incluindo mais
pessoas negras e mulheres, na seleção dos projetos a partir de 2016. Além desse caso, a
empresa pública de fomento ao cinema do município de São Paulo – Spcine – também
adotou, no mesmo ano, reserva de cotas raciais, de gênero e territoriais50 em seu edital, apesar
de sofrer turbulências no processo por questionamentos do Tribunal de Contas do Município
(ibidem, p. 47.).
Todas essas experiências somente foram possíveis graças às organizações e
mobilizações de movimentos de cinemas negros, muitas vezes por intermédio de coletivos,
em cada região do país. Diante do gradativo aumento das realizações cinematográficas de
autoria negra, a circulação dessas obras por um circuito de exibição cada vez maior e as
brechas institucionais abertas pelo Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas e os editais
afirmativos, foi fundada – ainda em 2016 – a Associação de Profissionais do Audiovisual
Negro (APAN). A instituição veio para contribuir no “fomento, valorização e divulgação de
realizações audiovisuais protagonizadas por negras e negros bem como a promoção de
profissionais também negros para o mercado audiovisual”51.
Em 2017, uma matéria no site do MinC52 destacou a relevância institucional que a
APAN conquistou com apenas um ano de existência, tendo participado – por meio de sua
presidente, Viviane Ferreira – de um debate com o MinC sobre a importância da adoção de
políticas afirmativas para viabilizar e visibilizar as produções de cineastas negros(as) e
indígenas. Segundo a própria matéria, o encontro teria sido motivado por uma crítica realizada
Contemplando projetos da Zona da Mata e do Sertão pernambucano.
Projetos oriundos das regiões periféricas da cidade.
51
Disponível em: <https://apan.com.br/sobre/>. Acesso em: 28 jan. 2021.
52
MinC debate políticas afirmativas em editais de audiovisual. Ministério da Cultura. Disponível em:
<http://cultura.gov.br/minc-debate-politicas-afirmativas-em-editais-de-audiovisual/>. Acesso em: 29 jan. 2020.
49
50
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pela APAN em relação à ausência de ações afirmativas nos editais do Programa Nacional de
Fomento ao Audiovisual (Proav). Na sua fala, o até então secretário do audiovisual, João
Batista Silva, afirmou que o MinC também iria apoiar a presença paritária de pessoas negras,
indígenas e mulheres nas comissões dos editais, de modo a garantir a igualdade e diversidade
das obras selecionadas. Como primeiro resultado concreto da iniciativa, durante a Semana da
Consciência Negra e na presença da atriz Ruth de Souza, foi apresentada a Comissão de
Gênero e Diversidade da Ancine 53.
Tendo como função ajudar a Ancine a regular as desigualdades raciais e de gênero no
cinema brasileiro, a comissão divulga logo em seguida os primeiros resultados de uma
pesquisa acerca da sub-representação no circuito comercial do ano de 2016, onde 75,4% dos
filmes lançados foram dirigidos por homens brancos. Diante desses dados, e da atuação
efusiva da APAN, a Ancine aprovou cotas para mulheres, negros e indígenas no edital
nacional Concurso Produção para Cinema de 201854, retificando o edital original que havia
sido publicado sem a presença dessas cotas. Concomitantemente, outro ponto retificado pelo
edital chama muita atenção: foram alterados os pesos em critérios meritocráticos para
contemplação de projetos de longas-metragens de ficção, documentário e animação,
facilitando o acesso aos recursos por produtoras iniciantes no mercado.
Esse aspecto é central, já que como veremos no Gráfico 6 e Quadro 4, apesar de já
completados mais de uma década de crescimento e fortalecimento dos cinemas negros pelo
país, há um número tímido de produtoras cinematográficas autodeclaradas negras pelo país.
Em outras palavras, ainda que os coletivos e eventos sejam cruciais para movimentar a cena
dos filmes de autoria negra, o modelo de negócios para o cinema e audiovisual negro no
Brasil encontra barreiras quase intransponíveis de entrada no mercado, especialmente devido
a dificuldade de acessar os recursos públicos, em face da concorrência com as grandes
produtoras nacionais e estrangeiras.

Comissão de Gênero, Raça e Diversidade da Ancine toma posse em evento pela celebração do Dia da
Consciência Negra. Ancine. Disponível em:
<https://antigo.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/comiss-o-de-g-nero-ra-e-diversidade-da-ancine-toma-p
osse-em-evento-pela>. Acesso em: 29 jan. 2021.
54
Aprovadas cotas para mulheres, negros e indígenas em edital para produção cinematográfica. Brasil.
Disponível em:
<https://www.gov.br/ancine/pt-br/assuntos/noticias/aprovadas-cotas-para-mulheres-negros-e-indigenas-em-edital
-para-producao-cinematografica>. Acesso em: 29 jan. 2021.
53

91

Gráfico 6: Percentual das produtoras majoritárias dos filmes nacionais exibidos nas salas de
cinema do país entre 1995 e 201855

Fonte: Ancine

O Gráfico 6 mostra as produtoras cinematográficas brasileiras que participaram da
produção majoritária de pelo menos 10 títulos exibidos nas salas de cinema do país entre 1995
e 2018. Portanto, no lado direito do gráfico estão as maiores produtoras cinematográficas do
país, pertecentes a grandes nomes do cinema brasileiro como os irmãos Walter Salles e João
Moreira Salles, donos da Videofilmes; Fernando Meirelles, dono da O2 Filmes; e, é claro, a
Globo Filmes, produtora cinematográfica pertencente ao Grupo Globo – maior conglomerado
de mídia e comunicação da América Latina.
Em relação às produtoras negras, apesar da incipiência e da dificuldade de
mapeamento (nem todas as produtoras majoritariamente negras se identificam como
produtoras de “cinema e/ou audiovisual negro”), a existência delas mostra que há sim
demanda para uma abertura dos editais focando em quem está iniciando no mercado,
Devido o artigo 3 da Lei do Audiovisual, que permite o abatimento de até 70% do imposto de renda no
investimento direto em longas-metragens brasileiros independentes ou na co-produção de telefilmes e
minisséries brasileiras de produção independente, a Globo Filmes passou atuar muito mais como co-produtora
minoritária de longas-metragens brasileiros a partir do início do milênio, adquirindo com isso os direitos
exclusivos de exibição das obras em suas grades de programação na TV aberta e fechada. Esse modelo de
negócios se intensifica após ser sancionada, em 2011, a Lei da TV paga, que obriga os canais de televisão por
assinatura a exibirem no mínimo 3h30 semanais de conteúdos audiovisuais nacionais no horário nobre. Por esses
motivos, apesar de ser a maior e mais rica produtora brasileira, a Globo Filmes não aparece como a maior
produtora majoritária de filmes exibidos nas salas de cinema no período recortado pela pesquisa.
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principalmente se considerarmos os recortes raciais e territoriais dessas produtoras. Como
vemos no Quadro 4, diferente das produtoras que lideram o mercado, a maioria das
produtoras negras estão localizadas fora do eixo Rio-São Paulo, reforçando também a
necessidade de cotas raciais e territoriais (dentro dos estados e municípios) nos editais
regionais financiados pelo FSA.
Quadro 4: Produtoras de cinema e/ou audiovisual negro por cidade e ano de fundação
Produtoras

Ano de fundação

Cidade

Odun Filmes

2007

São Paulo (SP)

Preta Portê Filmes

2009

São Paulo (SP)

Filmes de Plástico

2009

Contagem (MG)

Rosza Filmes

2011

Cachoeira (BA)

Saturnema Filmes

2016

Salvador (BA)

Tela Preta TV

2018

Rio de Janeiro (RJ)

Sujeito Filmes

2018

Salvador (BA)

Fonte: Facebook e Instagram

Como vemos no Quadro 4, assim como nos eventos de cinema negro, a maior parte
das produtoras negras estão localizadas na Bahia. A de maior destaque é a Rosza Filmes,
tendo já lançado quatro longas-metragens através da parceria de direção e roteiro entre Glenda
Nicácio (mulher negra) e Ary Rosa (homem branco). São eles: Café com Canela (2017); Ilha
(2018); Até o fim (2020); e, enquanto escrevo essa dissertação, é exibido Voltei! (2021) na
Mostra de Cinema de Tiradentes, quarto longa codirigido pela dupla.
Outro caso de destaque, também fora do eixo Rio-São Paulo, é a produtora Filmes de
Plástico, localizada na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A
Filmes de Plástico, além de ser uma das primeiras produtoras lideradas por cineastas negros
do país, talvez seja a mais bem sucedida, tendo lançado longas-metragens como Ela Volta na
Quinta (2015) e Temporada (2018), ambos dirigidos por André Novais; e No Coração do
Mundo (2019), codirigido por Gabriel Martins e Maurílio Martins. A Filmes de Plástico
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também foi responsável por produzir inúmeros curtas-metragens de sucesso em mostras e
festivais, destaco entre eles Dona Sônia Pediu uma Arma para Seu Vizinho Alcides (2011),
Rapsódia para o homem negro (2015) e Nada (2017), todos dirigidos por Gabriel Martins; e
Fantasmas (2010) e Quintal (2015), dirigidos por André Novais.

Juliana (Grace Passô) em Temporada (André Novais, 2018)

Destaco também as produtoras Odun Filmes, Preta Portê Filmes e Saturnema Filmes,
que por meio de suas cineastas-fundadoras Viviane Ferreira, Juliana Vicente e Ana do Carmo,
produziram, respectivamente, curtas de sucesso como O dia de Jerusa (2014)56, Cores e Botas
(2010) e A Mulher no Fim do Mundo (2019). Por fim, temos o caso da produtora Tela Preta
TV, do Rio de Janeiro, que tem como proposta produzir conteúdo audiovisual de recorte racial
para o Youtube; a TV Preta, braço da Preta Portê Filmes com essa mesma proposta, e a
Afroflix – plataforma colaborativa criada pela cineasta Yasmin Thayná que disponibiliza,
gratuitamente, conteúdos audiovisuais de autoria negra.
Isto posto, temos um panorama amplo de aspectos estruturais e de mobilizações
sociais, para além dos marcos simbólicos, que envolveram a construção e difusão dos
movimentos de cinemas negros espalhados pelo país. Primeiro vimos as condições estruturais
que favoreceram a maior formação de profissionais negros(as) para atuarem no cinema e
audiovisual brasileiro, sobretudo (mas não somente) por meio da expansão dos cursos de
cinema e/ou audiovisual nas universidades públicas e a adoção de cotas raciais nas mesmas.

56

Curta que deu origem ao roteiro de Um dia com Jerusa (2020), também dirigido por Viviane Ferreira.

94

Depois, vimos as mobilizações coletivas desses(as) profissionais diante das condições
adversas de entrada no mercado de produção e exibição cinematográfica. Assim como no
“cinema de garagem” do início do milênio, cineastas negros(as) tiveram que “se virar” para
produzirem e exibirem seus filmes, utilizando modelos de produção horizontais, de baixo
orçamento, baseados na necessidade de formação de redes profissionais para crescimento
mútuo na área. Dentro desse cenário, o circuito de exibição foi uma ponte fundamental para o
crescimento desses movimentos, que puderam a partir dele trocar experiências profissionais e
organizarem ações coletivas.
Agora, chegamos nas reinvindicações cada vez mais fortes pela inserção de cotas
raciais em editais de fomento público à atividade cinematográfica, onde as experiências de
2012 pra cá já demonstraram serem determinantes para a sobrevivência financeira de
produtoras autodeclaradas negras e para a democratização do cinema brasileiro, ainda
desigual no que tange os marcadores sociais de gênero, raça e território.
Com o processo de relativa consolidação dos cinemas negros pelo país, os problemas
que coloco agora, de ordem teórica e empírica, são: existe uma convergência, estética e
contranarrativa, que delimite o termo “cinema negro”? Quais percepções cineastas e
profissionais negros(as) do audiovisual possuem sobre a representação do negro no cinema
brasileiro? Quais características dessa representação são contestadas? Esses cinemas negros,
na medida em que se expandem, estariam de fato disputando e tensionando as representações
negras no audiovisual brasileiro como um todo? Como o mercado do audiovisual absorve
esses tensionamentos?
Para tentar responder as perguntas, foquei nas próprias percepções dos atores sociais
envolvidos na área. Assim, realizei entrevistas com estudantes (já atuantes no mercado) do
Centro Afrocarioca de Cinema (CAC), durante o curso de Realização Cinematográfica que fiz
entre os meses de julho e setembro de 2020. Além de considerar um curso muito importante
para a discussão que mobilizo, visto que o CAC foi criado por Zózimo Bulbul, também achei
o recorte ideal por envolver um público relativamente abrangente, situado em diversas regiões
do país – ainda que de forma desigual.
Para esquentar as discussões supracitadas, iniciarei o último capítulo com um novo
retorno, dessa vez na tentativa de Zózimo Bulbul em delinear uma identidade ao termo
“cinema negro”, mediante seus filmes, o CAC e o Encontro de Cinema Negro: Brasil, África
e Caribe. Com isso, adentrarei agora nos debates sobre a ideia de “negritude” nas diásporas,
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conectando o acúmulo intelectual sobre identidades negras e estereótipos raciais trabalhado no
primeiro capítulo ao que eu entendo ser fundamental para os atuais estudos das propostas
estéticas e contranarrativas nos filmes de autoria negra que circulam pelos cineclubes,
encontros, mostras e festivais: a performance negra.
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CAPÍTULO 3
3.1. Os cinemas negros como movimentos estético-políticos
Eu acho que a novidade do Zózimo no cinema e a minha admiração do
Zózimo nasce daí: [Ele] Sai dessa maré de só querer ser brasileiro. Eu acho
que a pressão que nós sofremos é a de assumir a nossa negritude. Como eu
falava antes. Ninguém nega sua ascendência italiana, sua descendência
espanhola, sua descendência alemã. É até objeto de orgulho. Mas a
ascendência negra ainda é uma atitude de provocação na sociedade
brasileira. [...] Quer dizer, assumir a ascendência negra ainda é quase uma
atitude de provocação na sociedade brasileira. A história do negro no cinema
não começa com Zózimo, mas a história de negros se assumindo como
negros no cinema brasileiro começa com Zózimo (ARAÚJO, 2011, apud
ROSA, 2020).

Com essa fala, registrada no programa 3 a 1 da TV Brasil57 em 2011, Joel Zito Araújo
resume o argumento que leva Zózimo Bulbul a ser considerado o pai do cinema negro
brasileiro. Afinal, tanto no seu primeiro curta-metragem, o emblemático Alma no Olho
(1973), quanto no seu principal longa-metragem, o documentário Abolição (1988), Bulbul fez
o que nenhum outro cineasta negro havia feito no Brasil antes: resgatar a história da
população negra brasileira e de sua herança cultural africana – a partir de narrativas, imagens
e performances próprias.
No primeiro capítulo, vimos como o ator e diretor iniciou o processo de conversão
do(a) artista negro(a) em sujeito histórico (e não apenas “tema”) no cinema brasileiro,
processo que foi atualizado pelos “Dogma Feijoada” e “Manifesto do Recife”, principais
marcos simbólicos de crescimento dos cinemas negros pelo país no século XXI. Naquele
capítulo, argumentei que o Teatro Experimental do Negro (TEN) foi protagonista dos mais
expressivos debates pós-coloniais sobre negritude, representação e estereótipos raciais no
imaginário social brasileiro, em reação à produção cultural e intelectual de autoria branca que
circulava hegemonicamente no país. Posteriormente, Bulbul tensionaria da mesma forma a
representação negra no cinema brasileiro, ainda que sob outras perspectivas teóricas,
conjunturas sociais e ambiente histórico.
No segundo capítulo, entendemos melhor como as condições estruturais encontradas
após as mudanças no tratamento da questão racial brasileira por parte do Estado
(condicionadas pelos movimentos negros organizados), em consonância com as mobilizações
sociais de cineastas e profissionais negros(as) do audiovisual, causaram a difusão dos cinemas
57

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_r7WqQSzghg>. Acesso em 02 fev. 2021.
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negros por todo o país. Esses cinemas negros, por esse ângulo, são simultaneamente produtos
de demandas históricas de movimentos negros organizados – como a democratização do
acesso ao ensino superior – e produtores de demandas atuais para a transformação do cinema
brasileiro, como a implementação de políticas afirmativas em editais públicos de fomento à
atividade cinematográfica e a maior inserção de profissionais negros(as) no mercado do
audiovisual.
Agora, no último capítulo, veremos como os históricos movimentos culturais da
negritude foram os principais influenciadores na formação de uma primeira identidade
estética e contranarrativa no projeto de cinema negro brasileiro de Zózimo Bulbul, reforçado
também na fundação do Centro Afrocarioca de Cinema (CAC) e na criação do I Encontro de
Cinema Negro. Em seguida, me dedico em discutir como cineastas e profissionais negros(as)
do audiovisual na atualidade, identificados de algum modo com o termo “cinema negro”,
possuem discursos articulados – ainda que nem sempre conscientemente – com o acúmulo
intelectual e político exposto no primeiro capítulo, sobretudo no que tange a questão dos
estereótipos raciais no cinema brasileiro de autoria branca.
Assim sendo, defendo que o processo de aprendizado social (EDER, 2001), ocorrido
de modo descentrado e descontínuo, sobre negritude, racismo e estereótipos raciais na arte
brasileira, terminam tensionando a representação negra no cinema brasileiro de modo geral e
podem refletir no delineamento de novas estéticas e contranarrativas nos filmes brasileiros de
autoria negra. Para chegar até isso, como já antecipei, apliquei um questionário estruturado
em estudantes do curso de Realização Cinematográfica do Centro Afrocarioca de Cinema
durante os meses de julho e setembro de 2020 – curso em que eu mesmo fui selecionado.
Devido a pandemia da Covid-19, o curso foi inteiramente realizado em modo remoto, o que
permitiu ao CAC selecionar estudantes de cinema e/ou audiovisual de todas as regiões do
país, mediante a comprovação de experiência prévia em alguma das funções cinematográficas
listadas pelo edital: direção, fotografia, som direto, arte, figurino, produção ou edição.
No total, foram selecionadas 38 pessoas do Nordeste, 1 do Norte, 8 do Sul, 48 do
Sudeste e 5 do Centro-Oeste – totalizando 100 pessoas. No entanto, obtive a resposta de
apenas 26 pessoas, o que me motivou a enviar o questionário também para os coletivos de
cinema negro mapeados e expostos no capítulo anterior, na intenção de aumentar a
amostragem passível de análise. Entre eles, obtive 1 resposta do coletivo Coisa de Preto de
Belo Horizonte (MG), 3 respostas do coletivo Mulungu Audiovisual de Natal (RN) e 4
respostas do coletivo Negritude do Audiovisual de Pernambuco (PE). Assim, no total,
consegui 34 respostas com o questionário, que foi estruturado com as perguntas do Quadro 5.
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Quadro 5: Perguntas, em ordem, do questionário “Profissionais negros/as/es do cinema
brasileiro” (continua)
Perguntas (em sequência)
1. Qual é o seu nome?
2. Como você se autodeclara racialmente/etnicamente?
3. Qual é a sua idade?
4. Qual é o seu grau de escolaridade?
5. Qual gênero você se identifica?
6. Em que cidade e estado você nasceu?
7. Em que cidade e estado você reside atualmente?
8. Em qual(is) cidade(s) e estado(s) você estudou cinema/audiovisual?
9. Quais funções do audiovisual você mais costuma trabalhar?
10. Em quantas produções de curtas ou médias-metragens você já trabalhou? (de até 40
minutos de duração)
11. Nessas produções (curtas ou médias-metragens) você ocupava alguma das chamadas
funções criativas (direção, roteiro, fotografia e arte)?
12. Em quantas produções de longas-metragens você já trabalhou? (mais de 40 minutos
de duração)
13. Nessas produções (longas-metragens) você ocupava alguma das chamadas funções
criativas (direção, roteiro, fotografia e arte)?
14. Em alguma das produções de curtas ou médias-metragens que trabalhou você foi a
única pessoa negra no set de filmagem?
15. Em alguma das produções de longas-metragens que trabalhou você foi a única pessoa
negra no set de filmagem?
16. Em alguma das produções de curtas ou médias-metragens que trabalhou você
discordou da narrativa do roteiro por causa de questões raciais?
17. Se sim, em quantas?
18. Em caso de resposta positiva, explique o porquê da discordância (se não quiser não
precisa citar o nome da produção):
19. Em alguma das produções de longas-metragens que trabalhou você discordou da
narrativa do roteiro por causa de questões raciais?
20. Se sim, em quantas?
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21. Em caso de resposta positiva, explique o porquê da discordância (se não quiser não
precisa citar o nome da produção):
22. O que é "cinema negro" para você?
23. Você participa ou já participou de algum coletivo de cinema negro?
24. Se sim, qual é o nome e em que ano ele se formou?
25. O coletivo ainda está em atividade?
26. Você trabalha ou já trabalhou em alguma produtora de audiovisual?
27. Se sim, qual(is)?
28. Você já produziu ou ajudou a organizar alguma mostra, encontro ou cineclube voltado
exclusivamente para a produção negra?
29. Se sim, qual(is)?
30. Você gostaria de comentar algo sobre a produção audiovisual no local em que você
reside?

Nas perguntas relacionadas aos trabalhos realizados, fiz sempre uma separação entre
curtas e médias-metragens de um lado e longas-metragens de outro, por entender que são
tipos de produções diferentes, considerando a estrutura do cinema brasileiro, tanto no próprio
setor de produção, quanto em relação à distribuição e exibição dos filmes. Englobar os três
tipos de produção nas mesmas perguntas poderia gerar distorções na análise das respostas,
revelando respostas iguais ou diferentes em pessoas que só tiveram experiências com um tipo
de produção em relação às pessoas que somente tiveram experiências com outro tipo de
produção.
Para analisar o problema de pesquisa focado neste capítulo, trabalho especialmente
com as respostas das perguntas 16 até 22, por considerá-las mais relevantes no entendimento
das percepções dos(as) entrevistados(as) acerca da representação negra no cinema brasileiro
contemporâneo, além das ideias que eles(as) carregam sobre o termo “cinema negro”.
Todavia, as demais respostas foram fundamentais para auxiliar na análise, sendo anexadas no
formato de gráficos ao fim do texto. A ideia é que esses dados sirvam de base para uma futura
pesquisa maior e mais aprofundada sobre a presença de cineastas e profissionais negros(as) do
audiovisual em todas as regiões do país.
Usei esta etapa da pesquisa para mapear melhor a polissemia nativa do termo “cinema
negro”, na tentativa de “sociologizar” uma categoria muito disputada nas teorias do cinema.
Como recorda Becker (2007), a definição de um conceito ou categoria na sociologia é sempre
a seleção de aspectos específicos dele a serem mobilizados na pesquisa, após a observação de
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seus modos de uso variados no estudo dos casos. Por esse motivo, o que o(a) pesquisador(a)
deve fazer é colher o máximo de percepções a ponto de ampliar suas ideias, para
posteriormente moldá-lo conforme os casos vão indicando. É inevitável, no entanto, que
novas formas de mobilização do termo acabem entrando em contradição com aquele que foi
utilizado como base, sendo papel do(a) pesquisador(a) ficar atento(a) às suas variações na
construção da análise.
Deste modo, não é o surgimento de novos casos que apontem para uma fuga das
definições mais comuns de “cinema negro” o estopim para torná-las obsoletas. Na verdade,
assim como em qualquer movimento de generalização científica, os novos casos servem para
se estudar os processos e as variações que podem atualizar seu quadro teórico, ampliá-lo e/ou
modificá-lo, sobretudo tratando-se das ciências sociais, que se ocupa de um universo empírico
bastante dinâmico. Por isso é perigoso “confundir um caso específico de algo com a classe
inteira de fenômenos a que pertence” (ibidem, p. 246), já que nesse movimento o(a)
pesquisador(a) pode perder de vista sua especificidades e contribuições para a teoria. O truque
ensinado por Becker é permitir que o caso acabe definindo o conceito por trás do termo, para
que se enxergue de antemão suas possibilidades de variação. Esse método propicia que a
construção conceitual, para as ciências sociais, parta mais da observação direta do caso,
fazendo com que a generalização imputada pelo uso do conceito ou categoria se mostre
menos ambígua possível.
Tendo isso em vista, primeiramente iniciarei o debate desse último capítulo com a
influência dos movimentos culturais da negritude na obra fílmica de Zózimo Bulbul, partindo
da hipótese que esses movimentos, que se intensificaram durante as lutas panafricanistas e
anticoloniais das décadas de 1960 e 1970, nos ajudam a entender melhor porque o cineasta
perseguiu em toda sua carreira uma identidade estética, contranarrativa e política
afrodiaspórica para o até então projeto de cinema negro brasileiro – culminando também,
posteriormente, na fundação do Centro Afrocarioca de Cinema e na criação do Encontro de
Cinema Negro.
3.2. A importância dos movimentos afrodiaspóricos da negritude nos projetos de
Zózimo Bulbul
Um(a) leitor(a) atento(a) deve ter percebido que, até aqui, ao me referir aos
movimentos negros, utilizo sempre o termo no plural. O esforço se deve ao fato de que, além
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de ser difícil localizar em um ou outro movimento específico a responsabilidade por
determinada demanda ou mudança social, também é pouco provável tratar os inúmeros
movimentos negros da história sob uma única perspectiva teórico-política, ainda que todos
atuem sob a bandeira da questão racial. Essa perspectiva, que apareceu de modo gritante na
minha pesquisa sobre os cinemas negros, também está ancorada no pensamento de Paul
Gilroy, especialmente na sua obra considerada de suma importância para os estudos culturais
da modernidade: O Atlântico Negro (2001).
A questão fundamental, tanto para a reflexão de Gilroy, quanto para a melhor
compreensão dos cinemas negros na contemporaneidade, está no modo como os movimentos
negros, localizados nas diásporas, mobilizaram contrastivamente políticas (contra)culturais
baseadas em autodefinições de identidade e diferença. O problema fez o autor chegar a dois
tipos de pontos de vista opostos sobre a negritude, impulsionados pelos movimentos negros
sobrepostos durante a história: de um lado os “essencialistas” e de outro os “pluralistas”
(ibidem, p. 86). Ainda que considere ambos de base essencialista, diferenciando apenas entre
um essencialismo “ontológico” e outro “estratégico”, Gilroy afirma que os primeiros estão
mais ligados à ideia de uma transferência cultural direta, de origem africana, para os povos
negros diaspóricos espalhados pelo mundo, o que se traduziria na luta pela manutenção dessa
suposta “pureza” cultural como suporte para a formação política de um “panafricanismo
bruto”.
Essa vertente teórico-política, para ele, inventa oposições culturais isoladas entre si e
resiste radicalmente às suas diferenças – desconsiderando, por exemplo, as sincréticas
referências constitutivas das culturas populares negras. Tudo isso na tentativa (em vão, por
sinal) de barrar o processo de “contaminação cultural” dos povos negros diante da impositiva
cultura branca-ocidental. Em suma, nas palavras de Gilroy, tal perspectiva sobre a produção
cultural
encara o intelectual e artista negro como um líder. Onde ela se pronuncia
sobre questões culturais, está frequentemente aliada a uma abordagem
realista do valor estético que minimiza as questões políticas e filosóficas
substantivas envolvidas nos processos de representacão artística. Sua
concepção absolutista das culturas étnicas pode ser identificada pelo modo
como ela registra o incompreensivo desapontamento com as opções e os
padrões culturais efetivos da massa do povo negro. Ela tem pouco a dizer
sobre o mundo profano e contaminado da cultura popular negra e, em vez
disso, procura uma prática artística que possa retirar da massa do povo negro
as ilusões pelas quais ele tem sido seduzido por sua condição de exílio e
consumo impensado de objetos culturais impróprios, tais como os produtos
errados para tratamento de cabelo, música pop e roupas ocidentais. A
comunidade é percebida como estando no caminho errado, e a tarefa do
intelectual é lhe dar uma nova direção, primeiramente pelo resgate e, depois,
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pela doação da consciencia racial de que as massas parecem carecer (ibidem,
p. 86).

Por outro lado, no essencialismo de base “estratégica”, ou o “pseudopluralismo
libertário”, há a defesa de um conceito de negritude aberto e contingente, repartido e
atravessado por complexidades identitárias – como gênero, classe, sexualidade, naturalidade
etc. Essa vertente nega uma concepção essencial de negritude, reforça o caráter híbrido das
culturas negras no interior do estado-nação moderno (que se confunde quase sempre com as
chamadas “culturas populares” de cada local) e considera raça um mero construto social e
cultural. Em resumo, os movimentos pluralistas da negritude são a base para a formação,
igualmente essencialista, de ideários étnicos nacionalistas – ou protonacionais, nos termos de
Gilroy (ibidem, p. 87). Essa perspectiva, por sua vez, está cada vez menos presente entre os
movimentos negros da contemporaneidade, na medida em que se intensificam os contatos
culturais entre os povos negros diaspóricos (inclusive mediante o cinema, como veremos
adiante) e consolidam-se pontos de vistas transnacionais acerca do conceito de negritude.
Ainda para Gilroy, o problema do pluralismo é não perceber o poder de resistência
política que há na projeção das “formas especificamente racializadas de poder e
subordinação” (ibidem, p. 87). Em outras palavras, a visão pluralista de negritude, ao se
confundir com as formações étnicas nacionais, ignoram as relações de poder e de dominação
racialistas que se apoiam em uma visão meramente construtivista de “raça”. Nesse sentido,
por mais que um conceito de negritude dialógico e processual escancare os pontos fracos do
essencialismo de base ontológica, ele se mostra frágil diante dos dilemas políticos
contemporâneos, visto que é por meio de reinvindicações “africológicas” (ibidem, p. 88) da
negritude, ainda que problemáticas, que se mostram os maiores tensionamentos acerca da
questão racial no processo de diluição das identidades étnico-culturais baseadas em fronteiras
nacionais.
Mais adiante, quando ilustrarei os distintos usos do termo “cinema negro”,
discutiremos, com base na própria obra de Gilroy, mas fundamentalmente em Michael B.
Gillespie e Kênia Freitas; como a fragilidade entre os dois tipos de pontos de vista podem
apontar para um terceiro caminho mais livre de essencialismos culturais na produção
cinematográfica de autoria negra. Agora, o que importa é entender como as mobilizações em
torno do termo “negritude” – sobretudo “transnacionais” – foram a base para a construção
embrionária da primeira ideia de cinema negro brasileiro na década de 1970, tornando a
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proposta de sua formação estética e contranarrativa conectada com os, até então, emergentes
movimentos negros diaspóricos. Para isso, vamos inicialmente entender os múltiplos usos
políticos do termo.
A definição do termo “negritude” mais comum utilizada por pensadores(as) e
pesquisadoras(es) da questão racial é originária da literatura francófona, mais especificamente
aquela batizada pelo poeta Aimé Césaire na década de 1930. Em termos objetivos,
“negritude” em Césaire significa o simples ato de se reconhecer como uma pessoa negra,
aceitando e tendo orgulho de sua própria cor, identidade, história e cultura de origem africana.
No entanto, a “negritude”, não enquanto termo, mas como movimento, já era reinvindicada
anos antes, sendo o intelectual afro-americano W. E. B. Du Bois considerado pioneiro por
adotar, já no início do século XX, um discurso de orgulho racial, pela independência dos
países africanos e de unidade dos povos negros diaspóricos – em suma, um discurso
panafricanista – muito próximo aos posteriores usos políticos do termo (DOMINGUES,
2005).
Anos mais tarde, na década de 1930 em Paris, um grupo de intelectuais e artistas
negros(as), oriundos das Antilhas e da África, iniciaram movimentos de contestação ao
racismo e às imposições culturais ocidentais nas universidades francesas. Esses movimentos,
de distintas formas, procuravam resgatar a cultura africana como forma de resistência e
conscientização racial da população negra residente fora das colônias (ibidem, p. 28). Tal
tentativa resultou na criação das revistas Légitime Défense, por parte de estudantes negros
antilhanos em 1932; L´étudiant Noir, em 1934; e a já mencionada Présence Africaine, em
1947 – uma das maiores referências da revista O Quilombo, criada pelo TEN no ano seguinte.
Foi a partir dessas criações que o termo negritude foi “batizado”. Mais
especificamente na revista L´étudiant Noir, editada por Aimé Césaire, Léon Damas e Léopold
Sédar Senghor – os dois últimos também responsáveis pela consolidação e atribuição de
sentido ao termo. No mais, como afirma Domingues,
A palavra négritude em francês deriva de nègre, termo que no início do
século XX tinha um caráter pejorativo, utilizado normalmente para ofender
ou desqualificar o negro, em contraposição a noir, outra palavra para
designar negro, mas que tinha um sentido respeitoso. A intenção do
movimento foi justamente inverter o sentido da palavra négritude ao pólo
oposto, impingindo-lhe uma conotação positiva de afirmação e orgulho
racial. Nessa perspectiva, a tática foi de desmobilizar o inimigo em um de
seus principais instrumentos de dominação racial: a linguagem. O próprio
Aimé Césaire assinalava que o movimento da negritude representou uma
revolução na linguagem e na literatura (ibidem, p. 29-30).
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O termo, portanto, se conectou imediatamente aos referenciais culturais africanos,
como forma de valorizá-los positivamente e de se opor ao processo de assimilação e
apagamento racial imposto pelos países europeus sobre a população negra diaspórica. O
filósofo francês Jean-Paul Sartre entendia que o termo, chamado por ele de “racismo
anti-racista”, era importante para a criação de uma antítese subversiva, de negação e
enfrentamento radical à supremacia branca (tese), onde o tensionamento entre ambas poderia
abolir a diferença entre raças (síntese) (ibidem, p. 34). Em seguida, ao ganhar força entre os
movimentos negros diaspóricos pelo mundo, o termo também absorveu um caráter político,
para além do cultural, especialmente diante dos conflitos anticoloniais na África e nas
Antilhas entre as décadas de 1960 e 1970.
De modo geral, podemos dizer que o termo negritude simbolizou os primeiros
movimentos culturais de valorização da herança africana, de orgulho sobre a ancestralidade
negra e de mobilização política com base nesse construto identitário. Negritude, para os
intelectuais e artistas francófonos, era um projeto de reversão do processo de
“branqueamento” cultural e ideológico que ocorre nos países receptores das diásporas, onde a
população negra sofre mais com as estruturas de dominação racialista e de marginalização
socioeconômica. O termo acabou provocando um sentimento de pertencimento e de unidade
política panafricanista entre movimentos negros de diferentes países, ainda que formados
majoritariamente por uma pequena-burguesia negra em cada local (ibidem, p. 33).
Essa “onda”, como vimos antes, chegou até o Brasil em meados da década de 1940,
influenciando os trabalhos artísticos, sociológicos e políticos do Teatro Experimental do
Negro (TEN). Embora saibamos que Guerrero Ramos teve uma relação no mínimo
controvérsia com o conceito de negritude, já que o sociólogo baiano rechaçava a ideia de um
retorno à “africanidade” (para ele sinônimo de essencialismo) na formação cultural da
população negra brasileira; foi após as polêmicas do I Congresso do Negro Brasileiro de 1950
que ele reviu parte de sua posição, construindo o conceito dialético de niger-sum próximo ao
que Gilroy chama de visão “pluralista”. Em Guerreiro Ramos, a dialética do niger-sum (a
libertação psicológica da população negra a partir do reconhecimento da sua condição de cor
e a negação da “ideologia da brancura”) envolvia a formação de uma brasilidade negra, em
harmonia com o projeto de estado-nação perseguido por ele durante sua carreira intelectual e
política (BARBOSA, 2013).
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Já nas décadas de 1960 e 1970, como supracitado, além do termo negritude ganhar
força política, houve também o ressurgimento ressignificado do conceito de raça por parte dos
movimentos panafricanistas das diásporas negras – notoriamente nos Estados Unidos da
América. Na década de 1970, os movimentos negros das diásporas passaram a conectar mais
o conceito de raça com o conceito de cultura, promovendo e valorizando a identidade racial
através do sentimento de orgulho de estéticas e práticas culturais de origem africana
(GUIMARÃES, 1999). No Brasil, esse ambiente histórico acabou favorecendo o
ressurgimento dos debates sobre racismo na produção cultural e intelectual (como vimos, por
exemplo, em Compasso de Espera e na “Sociologia Negra”), resultando também na criação
do Movimento Negro Unificado (MNU) em 197858.
Nesse contexto, vivido a flor da pele por Zózimo Bulbul, parecia não ser suficiente
combater os estereótipos raciais nas representações artísticas, muito menos reinvindicar algum
ideário de estado-nação miscigenado – após mais de uma década dessa tentativa pela
produção cultural de autoria branca. Bulbul então voltou seus olhos para a África, para os
traços africanos presentes na cultura brasileira e para as demais diásporas negras, trazendo em
seus filmes o compromisso político de conectar o passado do povo negro brasileiro com a
formação de uma identidade afrodiaspórica no país, em diálogo direto com as lutas
antirracistas e anticoloniais pelo mundo. Com essa perspectiva, o cineasta reconta a história
da população negra brasileira, desde a diáspora, em Alma no Olho; e entrevista personagens
importantes da cultura afro-brasileira em Abolição – nesse caso mostrando como a
valorização da herança africana presente nessa cultura era fundamental para o associativismo
dos movimentos negros no país.
Assim, a trajetória artística e política de Zózimo Bulbul foi marcada pela tentativa de
resgate da ancestralidade africana como constitutiva da ideia de negritude no Brasil. Ainda na
década de 1990 sua atuação se intensifica, em parte devido a maior circulação e
reconhecimento internacional de suas obras fílmicas, exibidas em festivais que procuravam
“conectar” as diferentes diásporas negras entre si e com o continente africano, através da
produção cinematográfica. Diante disso,
A necessidade de continuar a resgatar a ancestralidade afrodiaspórica
amplia-se quando Zózimo é convidado a participar de festivais
internacionais de cinema. No ano de 1995, em Nova York, integra a mesa
redonda no III Festival de Filmes da África e da Diáspora contemporânea.
Em 1997, Bulbul é o convidado do XV Festival Pan-Africano de Cinema e
Originalmente se chamava Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, tornando-se MNU em
1979.
58
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TV (FESPACO) em Burkina Faso, na África. Já em 1999, o cineasta recebe
o convite para a exibição de Alma no Olho (1973) e de seu longa-metragem
Abolição (1988) na sessão sobre a retrospectiva do Cinema Afrobrasileiro
dentro da nona edição do Festival de Cinema Africano de Milão. O diálogo
com outros cineastas africanos e diaspóricos permitiu a Zózimo resgatar esse
caráter do memorial africano (ROSA, 2020, p. 282).

As experiências de Bulbul pelo circuito de exibição internacional de cinemas
afrodiaspóricos reforçavam como ele já havia exposto a questão racial brasileira em seus
filmes, seguindo os preceitos básicos dos movimentos culturais da negritude pelo mundo.
Mais do que isso: deram para o cineasta ideias para avançar em um projeto “transnacional” de
construção do cinema negro brasileiro, com a fundação de uma escola de formação para
cineastas negras(os) e a criação, organização e curadoria, de um encontro brasileiro de cinema
negro. Com isso, haveria a possibilidade de formar tecnicamente cineastas e profissionais
negras(os)

do

audiovisual sob

perspectivas estéticas, contranarrativas e políticas

“afrocentradas” e trazer para o circuito de exibição nacional essas mesmas referências nos
filmes de autoria negra do continente africano e das diásporas negras pelo mundo – filmes
estes que até então não eram significativamente exibidos nos festivais brasileiros de cinema.

Banner do 7º Encontro de Cinema Negro: Brasil, África e Caribe, realizado em março de 2014.

Assim, em 2007, Zózimo Bulbul funda o Centro Afrocarioca de Cinema, localizado
em um pequeno prédio no final da rua Joaquim Silva, bairro da Lapa, Rio de Janeiro. O
projeto somente saiu do papel após Bulbul participar do Encontro de Cinema
Latino-americano de Toulouse, na França; constatando a partir dele a possibilidade de
ministrar cursos, oficinas e organizar encontros de cinema em pequenas salas de exibição
(ibidem, p. 284). A princípio, o CAC organizava apenas os Encontros de Cinema Negro,
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tornando-se escola de formação técnica em 2011, com o título de Ponto de Cultura59 por parte
do Ministério da Cultura (ibidem, p. 285). Segundo o site oficial do CAC, a instituição tem
por finalidade promover a
cultura afro-brasileira e de seus artistas, além de elaborar projetos e ações
que visem a realização permanente de atividades culturais. Seu foco é a
valorização da produção cinematográfica brasileira, africana e caribenha
como um ato social de transmissão de sabedoria, formação técnica e
artística, profissionalização e a inclusão no mercado de trabalho60.

Alguns trechos da autodescrição oficial presente no site expõem o diálogo que o CAC
possui com os movimentos culturais afrodiaspóricos, principalmente nas referências à herança
cultural africana, já que afirma-se buscar “abrir novos caminhos a partir de um olhar
contemporâneo onde o resgate histórico é feito através do Negro como sujeito da ação,
percebendo a diversidade da Cultura Brasileira e a importância da oralidade da cultura
africana”; e, logo em seguida, “intensificar as relações internacionais com o Continente
Africano, incentivando o Intercâmbio Cultural Brasil África através das relações entre
cineastas afro-descendentes do Brasil com cineastas Africanos”.
Por esse ângulo, penso que o projeto político-educativo do CAC transgrediu os
princípios do projeto de cinema negro brasileiro formulado pelo manifesto “Dogma Feijoada”
no início do milênio, ao propor uma conexão estética e contranarrativa entre a produção
cinematográfica de autoria negra no Brasil com as referências culturais afrodiaspóricas,
tornando esse projeto de cinema mais do que um mero enfrentamento aos estereótipos raciais
presentes nos filmes de autoria branca, mas de tentativa de construção de um cinema negro
brasileiro “autorreferente” no que concerne à questão racial – ou seja, voltado para os
movimentos da negritude pelo mundo. Como afirma Rosa:
O primeiro dos conhecimentos que o Centro Afrocarioca de Cinema nos
ensina é o caráter memorial da ancestralidade. Desde Zózimo, e continuando
com diferentes cineastas, curadores, artistas e intelectuais, há uma constante
busca por fundamentar-se em outras imagens ainda não vistas e não ditas por
meio de referenciais africanos (ibidem, p. 298).

Mas em que nível esse projeto se consolidou na prática cinematográfica de autoria
negra no Brasil? As ideias estético-políticas presentes nos filmes de Zózimo Bulbul, na
proposta do CAC e nos filmes afrodiaspóricos exibidos no Encontro de Cinema Negro
influenciam no que se entende como “cinema negro” por aqui? Após minha presença
Projetos culturais financiados e apoiados pelo Ministério da Cultura, visando ações de impacto sociocultural
nos territórios.
60
Disponível em: <http://afrocariocadecinema.org.br/quem-somos/>. Acesso em 05 fev. 2021.
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constante no próprio Encontro e em outras mostras de cinema negro, me fiz essa pergunta ao
observar frequentemente referências estéticas às culturas africanas nos filmes brasileiros, além
de contranarrativas políticas que envolviam a denúncia das relações raciais no país.
Mesmo tendo em mente que apenas análises fílmicas detalhadas podem qualificar
profundamente essas questões levantadas, tentei mapear primeiramente quais as principais
críticas à representação negra no cinema brasileiro estão presentes nos discursos de cineastas
e profissionais negro(as) do audiovisual que estudaram no CAC. A intenção era interpretar, a
partir de suas falas, os possíveis caminhos de formação de identidades estéticas e narrativas
para os cinemas negros brasileiros na contemporaneidade. Assim, as entrevistas me ajudaram
a visualizar quais tensionamentos são colocados em relação à representação negra no cinema
brasileiro e, por conseguinte, como os filmes de autoria negra podem ser analisados, em seus
aspectos estético-políticos, diante disso.
3.3. Os estereótipos e o tensionamento racial no cinema e audiovisual brasileiro
contemporâneo
Antes de ir até as respostas, é importante destacar – como expostos nos Gráficos 7 e 8
e nos anexos finais – que os tipos de produções mais comuns para profissionais negros(as) do
audiovisual selecionados pelo CAC (que lembrando, são atuantes nas principais funções do
cinema) são os curtas e médias-metragens de autoria negra, tendenciando uma pouca inserção
deles(as) no mercado cinematográfico hegemônico – comercial e de autoria branca. Isto
posto, apenas houve dois relatos de discordâncias sobre o tratamento da questão racial em
longas-metragens, como aponta o Gráfico 9 na sequência a seguir:
Gráfico 7: Percentual de trabalhos em curtas ou médias-metragens (até 40 minutos de
duração)
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Gráfico 8: Percentual de trabalhos em longas-metragens (mais de 40 minutos de duração)

Gráfico 9: Percentual de discordância acerca de questões raciais em longas-metragens (mais
de 40 minutos de duração)
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Os dois relatos obtidos a partir da questão sobre longas-metragens foram:
1. “O filme foi gravado em 2019 e o único personagem negro do filme, era uma grande
caricatura de como eram os personagens negros no começo dos anos 2000. O negro pobre,
malandro que ao invés de trabalhar prefere dar golpes e que era extremamente violento”
2. “A perspectiva dos personagens negros era muito equivocado, muito senso comum.”

Por outro lado, na pergunta relacionada a curtas ou médias-metragens, houve um percentual
de discordância maior, assim como número de relatos.
Gráfico 10: Percentual de discordância acerca de questões raciais em curtas ou
médias-metragens (até 40 minutos de duração)
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Os relatos foram os seguintes:
1. “Em dois casos: Hiperssexualização de um personagem negro masculino; representação
absurda de um ritual afro-religioso.”
2. “Porque a produção excluia a existência de pessoas negras na narrativa ou por que as
menosprezava.”
3. “Tenho ideologias fortes. Não gosto de estereótipos ou menosprezo pela pessoa que sou e
menos com os que se assemelham a mim.”
4. “Primeiramente pela diretora não negra estar dirigindo um documentário sobre a vida de uma
mulher quilombola. Acredito ser bastante problemática essa questão.”
5. “As vezes opinar sobre a protagonista também poder ser negra de pele mais retinta”
6. “Pela ideia do negro somente ocupar espaços subalternos.”
7. “Minha grande experiência é em produção de videoclipes de funk, daí normalmente as
gravações já focam na maioria das vezes na sexualização dos corpos femininos –
principalmente negro; esse ponto me traz incomodo.”
8. “Porque sempre se colocam os negres em personagens estereotipados.”
9. “Um curta que colocava a personagem branca como salvadora numa situação de óbvio
privilégio étnico-socio-financeiro.”

Há nesses relatos três tipos de contestações relacionadas à questão racial dos filmes. O
primeiro tipo refere-se a pouca ou nenhuma presença de personagens negros(as) como
protagonistas nas narrativas. O segundo, trata-se de contestações sobre a ausência negra por
trás das câmeras em narrativas que envolvam o protagonismo e/ou presença marcante de
personagens negros(as). Por último, as mais fortes contestações estão relacionadas aos
estereótipos raciais (e portanto, à representação) de personagens negros(as), essas diretamente
conectadas com os preconceitos raciais presentes no imaginário social “externo” ao universo
cinematográfico projetado – como nos casos de “hiperssexualizações”, “pobreza” e
“malandragem” de mulheres e homens negras(os).
As respostas, apesar de curtas, indicam discursos em comum próximos aos
mandamentos do “Dogma Feijoada”, na medida em que o manifesto propõe um projeto de
cinema negro brasileiro que combata estereótipos raciais por meio do olhar de cineastas
negros(as). Em O negro brasileiro e o cinema (2011), João Carlos Rodrigues elaborou uma
lista desses estereótipos, para ele exibidos durante toda a história do cinema brasileiro.
Segundo o autor, todos os arquétipos listados estão diretamente relacionados aos persistentes
imaginários sociais sobre as culturas afro-brasileiras e o passado escravocrata do país, sendo o
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cinema nacional apenas uma representação imagética desses imaginários já fixados pela
sociedade brasileira de modo geral. Assim, Rodrigues define 13 estereótipos comuns:

Quadro 6: Estereótipos raciais na história do cinema brasileiro, baseado em João Carlos
Rodrigues (continua)
Estereótipo

Definição

“Preto velho”

Negros(as) idosos(as), “entidades” de
sabedoria (de ambos os sexos) presentes na
Umbanda e Candomblé. Nos filmes
aparecem como figuras passivas e
conformistas, em oposição aos “negros
militantes”.

“Mãe Preta”

Mulher negra escravizada que cuidava do(a)
filho(a) do sinhô branco na sua ausência,
criando laços afetivos com a criança desde
cedo.

“Mártir”

Também ligado à escravidão, é aquele(a)
personagem torturado(a) e morto(a)
cruelmente pelo sinhô branco, se tornando
“símbolo” da opressão racial.

“Negro de alma branca”

O(a) negro(a) que recebeu uma boa
educação e quer se integrar ao mundo dos
brancos.

“Nobre selvagem”

O “herói” negro, geralmente associado a reis
africanos, que se torna uma liderança de
resistência aos brancos na sua comunidade.

“Negro revoltado”

Variante do “nobre selvagem”. Geralmente
aparece como o escravizado que se rebela
contra o sinhô e organiza a fuga dos demais.

“Negão”

A figura do homem negro forte e pervertido,
objeto de desejo sexual de mulheres brancas
em alguns filmes e de potencial estuprador
em outros.

“Malandro”

O homem negro arruaceiro, trambiqueiro e
alcoólatra, que tenta tirar proveito das
situações e age ilegalmente em benefício
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próprio. Esse estereótipo esteve muito
presente na construção de imaginários sobre
brasilidade no cinema brasileiro, geralmente
associado ao samba carioca.
“Favelado”

Aquele personagem, geralmente masculino,
que simboliza a honestidade do trabalhador
das periferias das grandes cidades, sofrendo
com as contradições de classe e violências
cotidianas. O favelado também é bastante
exibido como o bandido, geralmente
traficante de drogas dos morros do Rio de
Janeiro.

“Crioulo doido” ou “Nega maluca”

Personagens negros(as) extrovertidos(as),
cômicos(as) e infantilizados(as).

“Mulata boazuda”

Aparece no imaginário popular como
“mulher do malandro”. Geralmente assume
atitudes vulgares e de apelo sexual, quando
exibida como prostituta e dançarina de
cabarés.

“Musa”

A
mulher
negra
erotizada
e
hiperssexualizada, apesar de não assumir
atitudes vulgares. Geralmente é a
personagem desejada sexualmente por
homens brancos.

“Afro-baiano”

O(a) personagem negro(a) que assume
explicitamente
seus
traços culturais
africanos, utilizando roupas, penteados e
acessórios (como turbantes, no caso das
mulheres)
encontrados
nas
festas
afro-religiosas, na música popular baiana
(nos blocos afro) e nas baianas de acarajé.
Fonte: O negro brasileiro e o cinema (2011)

Apesar de vermos, no primeiro capítulo, que se tratam de fato de estereótipos raciais
comuns no cinema brasileiro, por meio da pesquisa aqui desenvolvida e igualmente com base
na perspectiva téorica dos estudos culturais, compartilho da visão formulada por Santos
(2020) acerca das possibilidades de fuga ao que o autor chama de “cárceres estéticos” e
“cárceres analíticos”. Para Santos, ao produzir uma catalogação dos “cárceres estéticos” na
qual personagens negros(as) foram projetados(as) na história; conectando-os, como em uma
relação causa-efeito, aos imaginários sociais da sociedade brasileira, Rodrigues retira a culpa
– ou, nas palavras de Santos, “desimplica” – as imagens produzidas pelo audiovisual
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brasileiro aos seus(uas) realizadores(as), criando com isso “cárceres analíticos”. Em outras
palavras, para Rodrigues, o cinema brasileiro não seria responsável por criar e reforçar
estereótipos raciais, já que estaria sendo apenas “fiel” à realidade do país. Assim:
Ao afirmar que não há escolha diante das imagens que se constrói, ele [João
Carlos Rodrigues] advoga explicitamente por um Cinema Desimplicado no
qual o diretor está desvinculado das imagens que produz e as imagens
produzidas, por sua vez, estão desvinculadas de outras imagens que
existiram, existem e existirão no mundo, performando um ciclo infinito de
desimplicação. Durante a sua análise, João Carlos Rodrigues chega à
conclusão de que “são escassas as manifestações racistas em nossos filmes e
mesmo assim, muitas parecem involuntárias” (RODRIGUES, 2011, p.120,
grifo meu). Ele diz depositar sua fé nos diretores brancos que dominavam a
produção cinematográfica da época, afirmando acreditar piamente em suas
boas intenções. Se há racismo, segundo seus argumentos eles só podem ser
involuntários, ou seja, só existem enquanto ações desimplicadas (ibidem, p.
17).

Além de “desimplicar” a produção de imagens de seus(uas) realizadores(as),
ignorando a existência de subjetividades preenchidas de racismo, Rodrigues não se atenta às
estratégias e ressignificações de ordem social geradas pelas aberturas na representação. Como
nos ensina Hall (2016), com base na teoria construtivista da representação, os significados
sobre determinados signos não existem neles mesmos (no mundo material em si), tão pouco
podem ser fixados por consciências individuais. Eles são construídos e compartilhados
socialmente. Isto é, signos (como as imagens do cinema) podem incorporar sentidos
arbitrariamente, dependendo dos sistemas representacionais de cada cultura. Por esse motivo,
significados gerados por uma determinada representação não podem ser fixados
permanentemente, visto que além das culturas não serem estáticas, as representações
circulam, são apropriadas e subvertidas em espaços, temporalidades e contextos diferentes.
Nesse sentido, há um jogo contínuo de atualização que se dá mediante as relações de
poder e as dinâmicas sociais de cada cultura, o que no caso das imagens do cinema se
manifesta nos conflitos entre as representações produzidas pelos “grupos dominantes” e os
“grupos dominados”. Com isso, se por um lado Hall “discute o estereótipo a partir de sua
constante

ambivalência,

buscando

entender

como

uma

hierarquia

violenta

de

conhecimento/poder pode ser sempre atualizada neste jogo que permite a natureza dupla da
representação” (SANTOS, 2020, p. 15); por outro, Rodrigues enxerga a população negra
brasileira como “prisioneira” de reproduções ininterruptas dos estereótipos raciais fixados no
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imaginário social, sendo o cinema brasileiro apenas um meio imagético de projeção
“involuntária” desses estereótipos.
Mas as contestações e conflitos sobre arquétipos raciais chegam de fato a tensionar a
representação negra no cinema brasileiro? Como mencionei anteriormente, com base em bell
hooks (2019), entendo que a existência de movimentos de cinemas negros no Brasil se deve a
existência de perspectivas críticas, de interrogações sobre o olhar do “outro”; e,
consequentemente, da criação de agenciamentos opositivos. Partindo disso, a não
identificação com as narrativas e estéticas contidas nos filmes de autoria branca indicam
rupturas políticas, como as que vemos nos relatos, e mobilizações (coletivas ou não) em torno
do termo “cinema negro”, na medida em que há o crescimento quantitativo de cineastas e
profissionais negro(as) no audiovisual brasileiro e a afirmação de movimentos negros na
esfera pública.
Pensando nisso, identifico que essas controvérsias já vêm tensionando, por exemplo, a
questão da representação negra e dos estereótipos raciais em filmes de autoria branca exibidos
nos principais eventos de cinema do país, impulsionadas pela crítica cinematográfica de
autoria negra,. Um caso de destaque aconteceu em 2017, na estreia pelo Festival de Brasília
do longa-metragem Vazante, dirigido por Daniela Thomas. O filme, que conta a história da
relação violenta entre um escravocrata português e afrodescendentes escravizados(as) em uma
fazenda de Minas Gerais, sofreu críticas públicas desde o debate pós-sessão, principalmente
por não dar fala a personagens negros(as) presentes fisicamente na tela e ainda exibi-los(as)
de forma esteticamente caricatural, passiva e subalternizada. A polêmica teve tamanha
repercussão que a diretora recebeu espaço na Revista Piauí61 para se defender.
Em texto entitulado “O lugar do silêncio” (uma nítida ironia ao termo “lugar de fala”),
Thomas acusa o crítico mais efusivo de seu filme, Juliano Gomes, de “censurá-la” e
“linchá-la”, ao carregar na sua crítica “violentas exigências” de uma militância política
“pautada nas reivindicações atuais dos movimentos”. Como resposta, a diretora afirma que
não fez Vazante como um “filme que seria um retrato do que o movimento negro quer ver
representado na grande tela” e que não tinha “o intuito de empoderar esse ou aquele
personagem, ou com o objetivo de produzir avanços na questão da representação dos
afro-brasileiros no cinema brasileiro”. Em resumo, apesar de assumir o caráter político de
todos os filmes, Daniela Thomas se defende das críticas argumentando que nem todo filme é
“uma máquina de transformação do presente”.
THOMAS, Daniela. O lugar do silêncio. Revista Piauí. Disponível em:
<https://piaui.folha.uol.com.br/o-lugar-do-silencio/>. Acesso em 08 fev. 2021.
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Após a publicação do texto de Thomas, Juliano Gomes ganhou tréplica na mesma
revista62, escrevendo sobre o que ele chama de “movimento branco”. O crítico acusa Daniela
Thomas de tentar inverter o processo de silenciamento vivido por pessoas negras no cinema,
se vitimando diante das críticas ao seu filme. Nas palavras de Gomes, a postura defensiva de
Daniela Thomas “produz uma distância moral entre ela e seus interlocutores, invisibiliza as
forças históricas que situam aquele acontecimento, confunde desconforto com desrespeito”,
em um “comportamento típico de quem ocupa posições de poder e privilégio”. Para ele, a
diretora estaria tentando esvaziar o conteúdo racial e político da crítica ao seu filme como
“estratégia de manutenção de quem tem poder” – ou seja, para permanecer elaborando
discursos hegemônicos sobre espaços, histórias e pessoas.
O conflito entre Daniela Thomas e Juliano Gomes, como exposto, diz respeito a
inserção de questões raciais trazidas pelos movimentos de cinemas negros e seus acúmulos
históricos também na crítica cinematográfica contemporânea. Para Altmann e Carvalho
(2018), as controvérsias na recepção de Vazante aconteceram devido a difusão e força, nos
últimos anos, de movimentos sociais identitários e suas linguagens na esfera pública, onde as
“temáticas identitárias geram novas e diferentes reflexões, desde sobre as desigualdades
expressas nas produções e representações até sobre problemas relativos à autonomia da
autoria” (ibidem, p. 322). Conforme os autores, os discursos mobilizados por movimentos
sociais identitários em espaços mais democráticos de crítica cinematográfica (como as redes
sociais) trazem “novas práticas, modos de legitimidade e consequências às formas de
recepção” dos filmes (ibidem, p. 324).
Por essa perspectiva, uma “nova crítica”, especializada ou não, de fato se apoia na
afirmação e influência cada vez maior de movimentos e grupos identitários na esfera pública.
Por outro lado, esses movimentos, como defendo, não agem no “vazio” histórico, político e
teórico, mas sim no acúmulo de debates e controvérsias que deram base pra sua existência,
havendo na análise de Juliano Gomes vários elementos que indiquem isso: a crítica sobre
como são representados(as) personagens negros(as), a menção à posição de privilégio
estrutural e poder econômico que Daniela Thomas tem como cineasta branca no mercado do
audiovisual, e a visibilidade garantida para sua obra em função da resistência às demandas
atuais dos cinemas negros por parte do cinema brasileiro. Com isso, reforço que:
GOMES, Juliano. O movimento branco. Revista Piauí. Disponível em:
<https://piaui.folha.uol.com.br/o-movimento-branco/>. Acesso em 08 fev. 2021.
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Um dos grandes méritos do debate provocado por Vazante e suas críticas é
revelar o caráter histórico das construções identitárias e suas respectivas
relações de poder. Paralelamente, o debate manifesta a necessidade, para o
porvir do espaço público cinematográfico, de refletir sobre orientações
diversas das representações fílmicas e das críticas, sobretudo atentar para a
compreensão das identidades como produtos de processos históricos e
contínuos de diferenciação, sujeitos a resistências e redefinições (ibidem, p.
331).

Já para o crítico indiano Girish Shambu (2019), os novos olhares críticos e vigilantes
sobre os filmes de autoria branca, masculina, cis e hétera, são olhares que põem em evidência
uma nova posicionalidade subjetiva dos(as) espectadores(as), onde a apreciação estética dos
filmes não é mais suficiente. Shambu argumenta que passamos por um período sócio-histórico
onde os(as) novos(as) espectadores(as) (mulheres, pessoas queer, índigenas, pessoas
não-brancas) exigem um “compromisso crítico” com o mundo por parte dos filmes, e o
cinema se torna parte “de um projeto mais amplo de ativismo cultural”. Nesse sentido, não
haveria mais como descolar a arte cinematográfica da política e da vida, na medida em que ela
passa a ser reconhecida por um público, cada vez mais amplo e crítico, como ferramenta de
compreensão e transformação da realidade.
O autor também nos ajuda a entender como os discursos de resistência à mudança,
como o de Daniela Thomas, são discursos oriundos de uma “velha cinefilia” – conservadora,
nostálgica e sobretudo autoritária. Para ele, isso se dá por um motivo central: a “perda de
autoridade cultural e de influência por seus grupos identitários dominantes”, levando cineastas
dos “grupos dominantes” a acusarem seus novos críticos de exigirem filmes “politicamente
corretos” sob a orientação identitária. A “velha cinefilia”, assim, se projeta como aquém de
questões ideológicas, de subjetividades preenchidas de racismo, “desimplicadas” das imagens
que assiste e eventualmente produz.
Essa cinefilia não estaria atenta à questão da autoria por trás das câmeras, por
exemplo, distanciando a crítica cinematográfica tradicional das imagens produzidas por
grupos marginalizados, que não conseguem realizar longas-metragens autorais e serem
exibidos nos principais circuitos. Com a nova cultura cinematográfica, favorecida pelo acesso
mais democrático à formação técnica e aos equipamentos de filmagem, há projeções
ininterruptas de contranarrativas e estéticas pensadas por subjetividades não-dominantes,
fazendo “novos conhecimentos” e “novas consciências” chegarem até o público por formatos
não convencionais de narrativas audiovisuais: curtas-metragens, webséries, documentários,
filmes experimentais etc.
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Outro caso de destaque acerca dos tensionamentos sobre a representação negra na tela
e o problema da autoria por trás das câmeras aconteceu no início de 2020, envolvendo a Rede
Globo e a Globoplay – principais produtoras de conteúdo audiovisual no país. Após as
empresas anunciarem a produção de uma série sobre a vereadora Marielle Franco, coescrita
por Antonia Pellegrino (Sexo e as Negas, Bruna Surfistinha e Tim Maia), George Moura
(Onde Nascem os Fortes, Amores Roubados e O Canto da Sereia) e dirigida por José Padilha
(conhecido pelos filmes Tropa de Elite)63; artistas, críticos, pesquisadoras(es) e figuras
públicas dos movimentos negros criticaram em nota a escolha64, apontando para a ausência de
cineastas negros(as) numa narrativa sobre a biografia de uma mulher negra.
Com a polêmica instaurada, o caso se agrava quando Pellegrino justifica a opção por
Padilha afirmando não haver uma “Ava DuVernay” ou um “Spike Lee” no Brasil. Diante da
repercussão ainda maior da declaração, levando diversos(as) cineastas negros(as)
brasileiros(as) a serem listados nas redes sociais de Pellegrino, a roteirista pede desculpas
publicamente, afirmando que “não tem uma Ava DuVernay no Brasil não porque não existam
diretoras negras talentosas. Mas porque existe sim racismo estrutural”65. Ainda em meio ao
caso, a irmã de Marielle, Anielle Franco, responde pela sua conta do Twitter que
Tanto no caso da ficção quanto no do documentário, fomos procuradas pelas
equipes. As ideias já chegaram prontas e aconteceriam independente do
nosso aval. Na série ficcional, desde o primeiro momento cobramos a
necessidade do protagonismo de profissionais negras(os) e permaneceremos
insistindo66.

Em jogada única, Globo contrata José Padilha e dá golpe na Netflix e Amazon. Isto é. Disponível em:
<https://istoe.com.br/em-jogada-unica-globo-contrata-jose-padilha-e-da-golpe-na-netflix-e-amazon/>. Acesso
em 10 jan. 2021.
64
Anúncio de série sobre Marielle gera discussão sobre racismo no cinema. Alma Preta. Disponível em:
<https://almapreta.com/editorias/realidade/anuncio-de-serie-sobre-marielle-gera-discussao-sobre-racismo-no-cin
ema>. Acesso em 10 fev. 2021.
65
STYCER, Mauricio. Criticada, autora explica por que Padilha vai dirigir série sobre Marielle. Uol. Disponível
em: <Criticada, autora explica por que Padilha vai dirigir série sobre Marielle... - Veja mais em
https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/03/08/criticada-autora-explica-por-que-padilha-vaidirigir-serie-sobre-marielle.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em 10 fev. 2021.
66
'Cobramos protagonismo de negros', diz irmã de Marielle sobre polêmica de série da Globo. Diário de
Pernambuco. Disponível em:
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2020/03/cobramos-protagonismo-de-negros-diz-irma-de
-marielle-sobre-polemica.html>. Acesso em 10 fev. 2021.
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Para encerrar a polêmica, a Globo volta atrás, anunciando a inclusão de roteiristas
negros(as) na realização da série67, agora codirigida por José Padilha e Jeferson De – um dos
principais nomes do “Dogma Feijoada”. No entanto, o caso volta a público no fim do mesmo
ano, quando quatro roteiristas negros(as) contratados pela Globo resolvem abandonar o
projeto por divergências com Padilha68. Em nota, a Globo declarou que substituiria os(as)
profissionais usando “os mesmos critérios de talento e diversidade que orientam essa obra e
todas as produções”.
Novamente, o caso parece indicar que os conflitos existentes com a afirmação mais
consolidada das demandas dos cinemas negros (e de movimentos negros de modo geral) na
esfera pública reverberam no campo do audiovisual brasileiro, sobretudo na sua produção de
maior circulação, gerando aberturas no tratamento à questão racial por parte desse segmento
de mercado, assim como acontece em relação às políticas públicas. No entanto, as resistências
por parte dos atores sociais que ocupam as posições de “poder” e “privilégio” no interior do
campo nos mostram que de fato se trata de um processo ainda em disputa, que não só afeta os
“grupos dominantes”, mas também os “grupos dominados”.
Ou seja, por um lado vemos como novos olhares e contestações colocadas pelos
cinemas negros, movimentos negros, cineastas e profissionais negros(as) do audiovisual –
presentes fora ou dentro dos sets de filmagem – de algum modo reconfiguram a produção
audiovisual brasileira, que passa a ficar mais atenta e fazer pequenas concessões relacionadas
às questões raciais. Mas por outro, também podemos questionar como os cinemas negros,
localizados nos entre-lugares por traduzirem gêneros cinematográficos “universais” em
perspectivas racializadas, se constroem e aprendem durante esse conflito, especialmente no
que tange a formação de suas próprias estéticas e contranarrativas. Assim, tento refletir na
última seção sobre como a difusão dos cinemas negros no Brasil pode sinalizar a existência de
dois formatos artísticos diferentes: cinemas que estão em permanente relação com a
branquitude (ou seja, cinemas que performam a negritude) e cinemas autorreferentes, mais
atentos às especificidades de sua própria construção.

Antonia Pellegrino pede desculpas e diz que terá equipe com negros e mulheres em série sobre Marielle.
Folha de São Paulo. Disponível em:
<https://f5.folha.uol.com.br/cinema-e-series/2020/03/antonia-pellegrino-pede-desculpas-e-diz-que-tera-equipe-c
om-negros-e-mulheres-em-serie-sobre-marielle.shtml>. Acesso em 10 fev. 2021.
68
STYCER, Mauricio. Roteiristas de série sobre Marielle divergem de Padilha e deixam o projeto. Uol.
Disponível em:
<https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/10/24/roteiristas-da-serie-sobre-marielle-diverge
m-de-padilha-e-pedem-demissao.htm>. Acesso em 10 fev. 2021.
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3.4. Negritude fílmica e a performance negra: o “cinema negro” como um
conceito em disputa
Segundo o crítico e pesquisador dos cinemas negros Heitor Augusto, ainda que,
devido a escassez no acesso aos filmes de autoria negra produzidos na história do cinema
brasileiro, seja difícil mensurar como diretores(as) negros(as) produziram olhares em seus
filmes (investigar, portanto, se existe um padrão estético e contranarrativo para chamarmos de
“cinema negro”); um trabalho de curadoria69 pode auxiliar na classificação de tipos de cinema
negro no Brasil.
Augusto então classificou em seis tipos, são eles: “Raça ao centro”, onde a questão
racial e o racismo foram os temas que nortearam a narrativa. “Raça como detalhe”, onde a
questão racial não apareceu significantemente na narrativa, seja pela ausência de personagens
negros(as) ou da cultura negra. “Registro documental”, onde diretores(as) negros(as)
procuraram narrar a história da cultura afro-brasileira a partir de seu próprio ponto de vista.
“Desejo narrativo”, onde personagens negros(as) assumiram o protagonismo de narrativas
ficcionais com temáticas diversas, não necessariamente ligadas ao debate racial.
“Experimentação formal”, onde houve o diálogo com outros campos artísticos (como em
Alma no Olho). E, por fim, o “Despertar racial”, onde houve a forte valorização estética de
pessoas negras como forma de combater o racismo (AUGUSTO, 2018, p. 151).
Para tentar contribuir na organização dessas diferentes versões do “guarda-chuva” que
engloba o termo e na intenção de medir em que nível suas interpretações – localizadas nos
campos da teoria do cinema e da crítica cinematográfica – aparecem nos discursos dos(as)
estudantes do CAC e membros dos coletivos mapeados, inseri “O que é o cinema negro para
você?” como pergunta aberta no questionário da pesquisa. Como vemos no Quadro 7, os
termos mobilizados são muito próximos ao que foi discutido até aqui, tanto em relação à
representação negra na tela, quanto em relação à presença negra por trás das câmeras.
Quadro 7: Respostas da pergunta “O que é cinema negro para você?” concedidas por
estudantes do curso de Realização Cinematográfica do CAC em 2020
O que é cinema negro para você?
Como o realizado pelo próprio crítico, na ocasião do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte,
dedicado ao cinema negro na edição de 2018.
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1. É uma ocupação simbólica e material do imaginário social, utilizando o
engajamento político na produção artística audiovisual, propondo intervenções
discursivas contra-coloniais, com perspectivas racializadas.
2. Um cinema pensado e executado por pessoas pretas em sua maioria, sob suas
perspectivas.
3. Cinema que represente e questione o nosso local ao mesmo tempo que quebre o
status quo.
4. Cinema negro é a história contada a partir da perspectiva da cultura e das vivências
negras, escrita por uma, ou um roteirista negro – que verdadeiramente seja
orgulhoso de sua ascendência e descendência negra, cujas relações afetivas
aconteçam com pessoas negras/os – contando uma história sobre nós.
5. São construções audiovisuais com nossas narrativas contadas a partir de nossas
perspectivas.
6. No momento, eu vejo como um tipo de resposta ideológica de uma classe
historicamente desfavorecida. É um cinema de estética em mutação, alegórico,
questionador, ideológico. Que busca reconhecimento. É o cinema periférico, de
quebrada, um cinema, de fato, independente.
7. No Brasil, eu acho que esse cinema negro vem de várias formas. Ele pode ser sobre
representação, quando vemos protagonistas negras ou diretores; pode ser um grande
objeto de estudo, para podermos perceber onde vamos e, consequentemente, é o que
pode vir a garantir que jovens negras que estudam e querem se profissionalizar com
cinema tenham algum futuro nas mãos.
8. Cinema Negro é o cinema que eu posso contribuir, construir, somar com outros
irmãos pretos, que partilham uma visão não colonizada de cinema. Não precisamos
falar só das questões raciais para ser cinema negro, para mim, Ana Luiza, é a
possibilidade de emancipação de narrativas, podermos contar nossa história da nossa
forma com a nossa voz. Criando novas narrativas, experimentais, explorar
afrofuturimo.....
9. Importante para dar visibilidade ao povo preto.
10. É exaltar o protagonismo negro, desde dar oportunidade para os profissionais
negros, quanto colocá-los como protagonistas da narrativa.
11. Uma produção audiovisual de narrativas pensadas, criadas e produzidas por (e para)
pessoas negras.
12. Me anseio muito no Dogma Feijoada para conceituação do Cinema Negro. Em
minha crença, precisa-se ter equipe majoritariamente ou totalmente preta, roteiro
que evidencie nossas questões de forma positiva ou que evidencie uma questão
negativa de forma a denunciá-la. É o tipo que traz à tona para uma sociedade racista,
nossas subjetividades e potências, que disputa narrativa.
13. Identidade, existência e construção da nossa narrativa.
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14. Representatividade.
15. Cinema negro é o pensar audiovisual a partir de um realizador negro. É a
representatividade tanto em frente quanto atrás das câmeras, buscando descolonizar
o olhar e provando que nossas narrativas merecem ser contadas e nem sempre
abordando racismo.
16. Resistência. Resiliência e aquilombamento.
17. Um cinema de boas ideias.
18. Acredito que cinema negro é a representação do corpo negro como humano,
sensível e existente.
19. Cinema feito por pessoas negras na frente e atrás das câmeras.
20. Uma forma de fazer cinema fora do cânone europeu. Além da narrativa, fazer
cinema negro diz respeito a uma metodologia em que a pessoa preto é um parâmetro
para a produção.
21. Cinema negro, engloba desde o processo de produção abrangendo profissionais
negros da área até a um roteiro que envolva o protagonismo do negro, que fuja do
estereótipos.
22. Multiplicidade, crítica, criação de futuro e imaginário.
23. Cinema Negro pra mim é o cinema que aborda e retrata questões negras de uma
forma a enaltecer, questionar e empoderar nossa cor. Um cinema feito por negros
conscientes de seu lugar no mundo.
24. Contar história onde a população negra e indígena seja retratada com
responsabilidade social.
25. Cinema produzido e realizados por pessoas negras.
26. Um limite.
27. Filmes feitos com a maioria da equipe formada por pessoa negras. Pelo menos,
diretor(a) negro(a), com personagens negros sobre questões que permeiam a raça
negra. Sejam elas questões emocionais ou políticas.
28. Diria que é muito complicado essa questão. Cinema negro são filmes com narrativas
negras? São filmes produzidos por um realizador negros? Particularmente, entendo
o cinema negro como a ideia da subversão das equipes e principalmente pelos
realizadores. Acredito que essa pergunta leva para muitos caminhos e muito tempo
de conversa.
29. Feito por pretos, para pretos.
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Apontar a existência de diferentes discursos sobre os cinemas negros, no que consiste
seus aspectos produtivos (“equipes formadas por pessoas negras”), estéticos (“representação
do corpo negro como humano, sensível e existente”, “descolonizar o olhar”) e narrativos
(“abordar e tratar questões negras”, “história contada a partir da perspectiva da cultura e das
vivências negras”), já é indicativo da não existência de um consenso completo sobre o que
seria esse cinema, em termos políticos (por ser atravessado também por questões de gênero,
sexualidade e território) e de gênero cinematográfico (é um cinema sobre questões raciais?).
O uso até aqui do termo no plural parte do princípio de que os cinemas negros são tudo isso
quando nos referimos a eles de forma abrangente (como “movimentos estético-políticos”),
ainda que essas características possam não ser identificadas plenamente em cada manifestação
isolada – e, por vezes, autodeclarada – de “cinema negro”, seja por meio dos filmes de
autoria negra, ou pelos coletivos, produtoras e eventos.
Historicamente, tivemos algumas tentativas de definição dessa categoria por parte de
intelectuais estadunidenses, na medida em que o termo black film começa a ser usado para se
referir aos race movies70 produzidos para o público negro na segunda década do século XX.
Em Black film as genre (1978), de Thomas Cripps, o cinema negro aparece como uma
categoria definidora de todo e qualquer filme com a presença marcante de personagens
negros(as), sendo direcionados para um público especificamente negro, por se tratarem de
filmes mais sensíveis às questões raciais. Nessa concepção, as audiências se tornam mais
importantes do que a produção cinematográfica em si, não sendo necessário que o filme seja
inteiramente produzido por pessoas negras para receber o rótulo de “cinema negro”. Essa
noção está diretamente ligada à inversão dos estereótipos negativos de personagens
negros(as), no intuito de atrair o público negro para as salas de cinema.
Já em Redefining Black Film (1993) de Mark A. Reid, a questão da produção se torna
central, já que o autor foi pioneiro em defender a ideia de um cinema negro totalmente
independente de produtoras e do financiamento de pessoas brancas, sendo necessário que
hajam profissionais negros(as) tomando decisões do começo ao fim do processo produtivo.
Essa ideia estaria atrelada à formação de um cinema negro pertencente exclusivamente à
“comunidade negra”, voltando-se para as suas próprias demandas no que diz respeito a
questão da representação (projeção de imagens positivas), das contranarrativas políticas
(filmes sobre racismo) ou para o mero entretenimento.
Filmes que contavam com protagonismo de personagens negros(as) e discutiam diretamenta a questão racial
nos EUA. Oscar Michaeux é considerado o diretor e produtor pioneiro dessa fase do cinema negro
estadunidense.
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Todavia, me deterei principalmente no conceito aberto e dialógico de Blackness film
[negritude fílmica], formulado por Michael B. Gillespie e recentemente incorporado nos
estudos das performances e estéticas negras do cinema negro brasileiro por Kênia Freitas.
Para enriquecer a reflexão final, ainda com base nas respostas do questionário, trago o
conceito de negritude fílmica nas próprias palavras de Gillespie, que formula o termo da
seguinte maneira:
[...] a ideia de cinema negro não pode ser equivalente a uma ética da
representação positiva e negativa que insiste no cinema negro em termos de
política cultural, categoria imanente, gênero ou corroboração mimética da
experiência negra. O cinema negro deve ser entendido como arte, não como
receita. [...] Não estou defendendo uma noção desracializada ou pós-racial
do cinema negro. A negritude fílmica significa repensar o cinema negro e,
especialmente, as perguntas que fazemos sobre esse cinema. Em particular,
esse redirecionamento insiste que delinear a ideia do cinema negro como arte
implica abordá-lo como uma prática que emana do campo conceitual da
cultura visual e expressiva negras. Isso significa que, além da colaboração
interdisciplinar com questões colaterais que abordam a arte da negritude,
estou enquadrando a ideia do cinema negro em correspondência com a
literatura, música, novas mídias, fotografia e arte contemporânea para uma
concepção mais ampla da negritude como a visualização e produção criativa
de conhecimento, que é um dos valores centrais da ideia de cinema negro.
[...] a negritude fílmica é compelida pelo desinteresse em afirmar que o
mundo da vida do negro é a única linha de investigação que pode ser feita
sobre a ideia do cinema negro (GILLESPIE, 2016, p. 2 apud SOBRINHO,
2020).

Alguns pontos desse trecho merecem atenção especial. Primeiro, ao não entender o
cinema negro como “receita”, Gillespie exerce uma crítica às tentativas de definições rígidas
feitas anteriormente, que focavam ou na produção dos filmes em si (“política cultural”,
“categoria imanente”, “gênero”) ou nas suas audiências (“corroboração mimética da
experiência negra”). O escopo dessas definições, para ele, esvazia o caráter artístico do
“cinema negro”, tornado-o um termo sempre relacional ao “cinema branco” – um cinema que
está sempre num jogo de reação aos estereótipos negativos. Mas para sair da armadilha de
uma ideia de cinema negro sem “conteúdo racial”, o autor propõe repensar o termo sob outros
parâmetros, inclusive considerando as referências externas desse cinema, chamadas por ele de
“interdisciplinares”. Essas referências envolvem as produções criativas de outros campos
artísticos negros – além, é claro, de suas múltiplas representações da negritude.
Em suma, há nessa síntese a defesa de um conceito de cinema negro aberto, histórico e
dialógico, assim como são as culturas negras e o próprio processo de constituição das
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negritudes, enquanto identidades, por meio dessas culturas. Como já foi introduzido na seção
anterior, tal concepção parte da perspectiva crítica que os estudos culturais assumem sobre as
noções essencialistas de negritude e das culturas negras, considerando que essas noções se
ancoram justamente numa ideia de “pureza” e “legitimidade”, tanto em relação as culturas
negras “transnacionais”, quanto em relação à produção cultural popular (híbrida).
Um segundo ponto, é a crítica acerca da relação direta que se estabelece entre cinema
negro e a representação mimética da “vida do negro”, como se a expressão artística dos
cinemas negros estivesse sempre limitada ao compromisso político de uma performance
supostamente “realista” dessas vidas, em reação às suas representações “distorcidas”
projetadas pelo cinema de autoria branca. Esse ponto vem sendo trabalhado pela crítica
cinematográfica de autoria negra, como um semelhante “enquadramento” de corpos negros na
tela. Desta forma, os cinema negros acabariam se conectando a uma ideia de negritude
essencialista, criando com isso oposições fixas mediante aspectos estéticos e performáticos,
num movimento que perigosamente pode reinventar os próprios estereótipos.
Ao se apoiar no jogo performativo debochado presente no longa-metragem negro
estadunidense Sorry to bother you (Boots Riley, 2018), Kênia Freitas71 reflete no nível em que
essas performances “enegrecidas”, presentes nos filmes de autoria negra, favorecem a captura
de uma imagem estática de negritude. Ou melhor, para pensarmos em um momento anterior à
captura, as perguntas feitas pela autora são, em si, bastante elucidativas: em que momento
corpos negros na tela se “tornam” negritude? Negritude é libertação? Para quem essas
performances negras são direcionadas? Os questionamentos, que aparecem de modo crítico no
filme de Boots Riley, levam Freitas a duvidar das estratégias de libertação presentes na
performances negras enquadradas pela representação (gírias, comportamentos, roupas “de
preto” etc.), principalmente quando projetadas por filmes de autoria negra.
Ao argumentar que a negritude já é identificada antes das imagens projetadas (pelos
preconceitos raciais precedentes, reforçados pela representação), a autora desafia os cinemas
negros a pensarem as identidades negras para além dos mecanismos estéticos, narrativos e
performáticos da transparência e da autenticidade. Dessa forma, Kênia Freitas leva a crítica
elaborada por Gillespie ao limite, propondo uma ruptura com a concepção de cinema negro
“realista” e/ou relacional à branquitude, através do que ela chama de “estratégias de
opacidade” e “fabulações críticas” (BARROS; FREITAS, 2018) – já encontradas, por
FREITAS, Kênia. Performando-se negre no cinema: anotações para uma conversa infinita. Revista DR.
Disponível em:
<http://revistadr.com.br/posts/performando-se-negrx-no-cinema-anotacoes-para-uma-conversa-infinita/>. Acesso
em 18 fev. 2021.
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exemplo, em filmes afrofuturistas e afropessimistas diaspóricos (FREITAS; MESSIAS,
2018).
Mas os cinemas negros brasileiros podem ser acusados de estarem caminhando pra um
essencialismo reversivo de estereótipos que teme Freitas? Para concluir, me aproprio da
pergunta realizada por Santos e Berardo (2011) ao lidar também com as diferentes
classificações do cinema negro: a quem de fato interessa um “cinema negro”? Nas palavras
dos autores:
Há um “cinema negro”, quer dizer, esta expressão foi cunhada por alguém e
em determinadas circunstâncias – tempo, espaço, contexto político, cultural,
tensões sociais e outros elementos, em que se incluem as diversas
subjetividades dos agentes interessados nessa denominação. [...] Portanto, a
indagação: a quem interessa um “cinema negro” é necessariamente uma
questão política de afirmação, negação, contestação, reificação, ou seja, de
negociação de sentidos e significados, através dos signos poéticos que
compõem um ética e uma estética a que se denomina cinema (ibidem, p. 2).

Retornando nas iniciativas do TEN, Zózimo Bulbul, do “Dogma Feijoada”,
“Manifesto do Recife”, na difusão de coletivos, eventos e produtoras negras pelo país, minha
pretensão foi argumentar que o que circunda o chamado “cinema negro” por aqui faz parte de
um grande projeto político semelhante à versão de Gayatri C. Spivak para o termo
“essencialismo estratégico” (BAHRI, 2013). Isso quer dizer que, em suma, os cinemas negros
brasileiros, na medida em que reinvindicam a transformação sobre as representações da
negritude, e as mobilizam criticamente a partir de seus próprios referenciais estéticos,
performáticos e contranarrativos (sejam eles afrodiaspóricos ou baseados em discussões de
gênero, sexualidade e território), estão fazendo uso dessa expressão artística para ainda
disputar, com as produções de autoria branca, a hegemonia sobre uma identidade negra
“legítima” (ibidem, p. 671). Isto é, somente há um “essencialismo estratégico” e discussões
raciais nas contranarrativas dos filmes de autoria negra porque ainda há disputas sobre o
imaginário social e a representação negra no audiovisual brasileiro, apesar dos esporádicos
momentos de concessão e reflexividade gerados pelo debate público – afetando também as
políticas públicas e o mercado.
Essa estratégia, como vemos, está presente nos discursos dos(as) entrevistados(as)
sobre os filmes em que atuaram profissionalmente e também nas suas ideias acerca do termo
“cinema negro”, sendo mobilizada nas diversas frentes que o envolvem enquanto
movimentos: na questão da representatividade por trás e na frente das câmeras, nas
contranarrativas baseadas em experiências negras, nos olhares sobre os corpos negros, nas
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contestações sobre a estrutura racial do mercado cinematográfico, no financiamento público
para os filmes de autoria negra, na apropriação de gêneros cinematográficos “universais” a
partir de perspectivas racializadas; e, por fim, no resgate das referências culturais
afrodiaspóricas para a formação do que Gilroy chama de “dupla consciência” – identidades
negras simultaneamente brasileiras e transnacionais. Todas essas características tornam os
cinemas negros brasileiros mais do que meros projetos políticos de combate ao racismo e pela
democratização do audiovisual: os tornam também movimentos culturais da negritude.
Entretanto, ao levarmos em conta seu processo interno de amadurecimento, ainda
incipiente, e as condições estruturais ainda precárias para cineastas e profissionais negros(as)
do audiovisual brasileiro, é preciso (também para nós, pesquisadores) redobrarmos a atenção
nos diálogos e negociações que envolvem o processo de consolidação desses cinemas, no
momento em que eles passam a existir sob a pronúncia de um termo. Recorrendo novamente a
Stuart Hall (2003), vivemos uma época onde o mundo “pós-moderno” faz concessões
conscientes – ainda que condicionadas – relacionadas às questões raciais, num movimento de
aceitação, incorporação e valorização da imagem do “diferente” para a manutenção do status
quo no jogo de disposições de poder sobre quem pode falar e representar o “outro”.
Os cinemas negros, portanto, precisam escolher entre continuar insistindo na
autonomia de sua própria formação e consolidação, explodindo ou deslocando – mediante
linguagens cinematográficas – todos os essencialismos sobre a negritude, assim que eles
deixam de ter suas existências politicamente justificadas. Ou, por outro lado, podem continuar
forçando um conflito binário de oposições, dos estereótipos “positivos” contra os “negativos”
e da performance “autência” contra a “caricatural”. Nesse sentido, acredito, pessoalmente, que
a segunda escolha caminharia perigosamente para o esvaziamento e cooptação da luta racial
no interior da estrutura social capitalista. Cabe à história dizer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar desta pesquisa ter alcançado uma amplitude considerável no que diz respeito
aos caminhos, diálogos e conflitos históricos, teóricos e políticos trilhados pelos cinemas
negros brasileiros até alcançarem um nível de relativa notoriedade, considero-a ainda
embrionária, levando em conta a complexidade das discussões que os envolvem. Na verdade,
ao fazer a escolha de englobar todas essas discussões na pesquisa e no texto dissertativo, para
tentar formular um entendimento sociológico mais geral desses cinemas, acabei abdicando
conscientemente de um olhar mais próximo para os atores sociais e algumas questões
específicas passíveis de aprofundamento empírico – como as atuações políticas, relacionadas
ou não à arte, de coletivos e produtoras de cinema negro em diversos contextos periféricos.
Paralelamente, pensando também que os cinemas negros brasileiros ainda estão em
“processo e devir” (CARVALHO; DOMINGUES, 2018, p. 12) de formação no Brasil, optei
por não realizar aqui uma análise fílmica mais detalhada dos aspectos estéticos, performáticos
e contranarrativos nos filmes de autoria negra de maior circulação, deixando isso para a
continuidade da pesquisa no doutorado. Por mais que esses cinemas estejam passando por um
período fértil de produção e circulação, uma análise baseada nas percepções e discursos de
cineastas e profissionais negros(as) do audiovisual podem apontar os potenciais caminhos de
construção desses cinemas enquanto gêneros cinematográficos, considerando as críticas
relacionadas à questão racial observadas nos filmes em que as(os) entrevistadas(os)
trabalharam.
Por outro lado, entendo ser por meio de análises fílmicas, como as feitas pelos estudos
da comunicação, que podemos qualificar mais detalhadamente como esses cinemas projetam
corpos e culturas negras após os questionamentos sobre os estereótipos, como mobilizam
imageticamente as identidades negras e se são influenciados pelas estéticas dos filmes de
autoria negra de África e dos Estados Unidos – para citar dois dos exemplos mais relevantes.
Acredito que um estudo da forma-conteúdo desses filmes pode indicar com maior nitidez se
os cinemas negros brasileiros estão de fato nos entre-lugares da produção cinematográfica,
onde de um lado há aquela considerada hegemônica e, de outro, há as produções locais,
alternativas, que possuem referências próprias nas suas formas de expressão artísticas.
Por fim, cabe dizer que além de disputarem imaginários sobre o país a partir do
cinema e do audiovisual, os movimentos de cinemas negros no Brasil representam
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articulações locais com potencial de modificar gradualmente o quadro de sub-representação
no mercado, ampliar as produções de autoria negra através da inserção de cotas raciais em
editais públicos de fomento à atividade e permanecer tensionando os preconceitos raciais no
debate público, até se pensarmos nas suas manifestações mais cotidianas em programas
televisivos.
De agora em diante, se as ações afirmativas podem estar sendo cruciais para uma
presença maior de filmes de autoria negra circulando pelos diferentes modos de exibição, a
pandemia da Covid-19 entra como uma variável importante, já que ela pode prejudicar
diretamente as produções de baixo custo, onde a maior parte desses filmes se encaixam. A
crise sanitária já está gerando graves consequências para os principais mercados de exibição
no mundo inteiro, fazendo com que salas de cinema fechem e a produção, no caso brasileiro,
se retraia ainda mais, arriscando aumentar as desigualdades raciais, de gênero e regionais na
área. Uma crise que já existia pela concorrência das salas de cinema com as plataformas de
streaming foi agravada com a chegada da pandemia, sendo incerto afirmar se o fim dela vai
representar ou não a falência do modo de exibição em grande tela como conhecemos
(MUNIZ; VIEIRA, 2020).
No momento em que o mercado se afunila ainda mais, se faz necessária – para não
dizer urgente – uma investigação contínua sobre a produção cinematográfica de grupos não
dominantes, na intenção de projetar como políticas públicas, em consonância com os novos
modelos de negócios para o audiovisual e as estratégias alternativas de exibição e visibilidade,
podem absorver novos(as) profissionais treinados(as) tecnicamente, diante de uma possível
transformação paradigmática. Somente o número considerável de eventos de cinema negro
que ocorreram em modo remoto no ano de 2020, em meio a maior crise do século, indicam a
existência dessa demanda. Sigamos vigilantes.
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Dados do questionário aplicado na pesquisa:
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