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Resumo

O presente trabalho faz uma releitura da historiografia clássica do cinema brasileiro,

pela  ótica  dos  negros,  visando  enaltecer  figuras  que  nunca  fizeram questão  de

estudar ou falar sobre. 

Inicialmente  essa  monografia  pretendia  fazer  um  panorama  das  produções

femininas  negras  da  segunda  metade  do  século  XXI,  porém  a  medida  que  a

pesquisa foi  avançando, ficou evidente que era necessário fazer uma análise do

percurso que essas cineastas percorreram, devido a impossível desassociação das

trajetórias dessas mulheres das suas obras. Antes de analisar os filmes precisamos

conhecer quais as contribuições e avanços que fizeram hoje, em 2017, o cinema

negro no Brasil ser liderado por mulheres.

É  importante  salientar  que  neste  projeto  privilegiamos autoras  negras  e  autores

negros, essa postura deve-se a invisibilidade dada à essas mulheres e homens que

fazem pesquisas grandiosas,  mas ainda tão desconhecida da universidade,  visto

que poucos são conhecidos pelos professores e consequentemente aos estudantes.

Esta  monografia  pretende  lançar  luz  aos  apagados  pela  história  e  servir  como

instrumento  para  futuras  pesquisas  no  campo  das  imagens,  levando  em

consideração as relações étnicas raciais nesse país.

Palavras/chaves: cinema negro, diretoras negras, história do cinema
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Introdução

A pesquisa feita para essa monografia iniciou-se há 3 anos quando comecei a me

entender como negra. Com isso vi também o quanto isso tinha um peso social, até então

percebido,  porém ignorado por  mim e  que colocava sempre a  meritocracia  acima da

minha condição. Essa é a forma como muitos negros e negras sobrevivem nesse país

onde  o  racismo  é  velado,  é  a  forma  que  encontramos  para  não  lembrar  que  dói.

Preferimos acreditar que estamos loucos ou loucas a assumir que não somos bem quistos

nesse país.

Talvez os examinadores não gostem da minha escrita,  ou a considerem pobre,

direta, combativa e oral, mas, considerando também de onde eu vim, não há pobreza nos

conceitos teóricos ou nos exemplos apresentados que são embasados em sua maioria

por mulheres e homens negros. Esse trabalho é fruto da construção que tive dentro da

universidade que me obrigou a ser direta e combativa para driblar as injustiças sociais às

quais  fui  submetida.  Quanto  a  minha  oralidade  na  escrita,  ela  se  deve  única  e

exclusivamente à minha raiz, à cultura do meu povo, à minha ancestralidade da qual não

posso me afastar mais.

A pesquisa foi  pautada no desafio  de elucidar as questões que até o presente

momento causaram a invisibilidade do negro nos meios sociais e acadêmicos há séculos

dominados por uma cultura branca, elitista e eurocêntrica que dominou e persiste em

dominar os meios de produção, tanto do conhecimento como da própria sétima arte. Por

este motivo demos preferência a autores e autoras negras com o objetivo de evidenciar

toda a grandeza e beleza e relevância de suas obras. Essa atitude é um posicionamento

político  para  que  os  professores  em  geral,  desde  o  ensino  fundamental  até  o  nível

superior, tenham o mesmo cuidado e postura ao elaborar as ementas de suas disciplinas,

buscando  conhecer  de  fato  produções  que  sejam  diferentes  da  pura  reprodução  de

conhecimentos  e  culturas  dominantes  dos  meios  de  produção  trazendo  assim  a  tão

sonhada pluralidade que pregam nas salas de aula através de exemplos fílmicos de uma

cultura e de um povo até hoje negligenciados. Vale ressaltar que essa monografia por si

só  é  um  ato  político-ideológico,  que  seu  tema  é  polêmico  e  com  muitas  fissuras  e

amarguras no caminho que precisam ser tratadas e expostas.

Fizemos  entrevistas  com  cineastas  em  atividade  atualmente  e  outras  foram

extraídas de diferentes sites, buscando assim ampliar nosso escopo teórico e evidenciar



9

através de suas falas a realidade de uma parcela significativa da população brasileira até

hoje considerada minoria social por não ter ascensão social e poder econômico.

No contexto  em que presenciamos políticas  que  consideram tanto  a  categoria
“mulher”  quanto  “negra”,  uma  minoria,  e  que  parece  não  se  importar  com  a
contradição de ser exatamente o oposto, pensa-se abordar o tema como social e
historicamente relevante,  entendendo que estes questionamentos possam vir  a
compor o  acervo de memórias,  registros e documentos que poderão contribuir
para  a  compreensão do  modo como essas  sujeitas  se  percebem,  e  agem no
mundo, na vida e na cultura, e de como se apropriam de sua própria imagem
através  dos  dispositivos  cinematográficos,  o  que  possibilita  identificá-las  e
diferenciá-las de uma maneira  muito  específica,  por  buscar  compreender suas
concepções estéticas, partindo de suas manifestações poéticas. (SANTOS:2015,
p.2)

O primeiro capítulo abordará de forma breve e panorâmica, a presença do negro no

cinema brasileiro  desde seus primórdios  até  o cinema novo.  Para  isso  será feito  um

apanhado  histórico  e  investigativo  sobre  a  participação dos negros no  cinema desse

período e com isso também realizar uma reflexão de qual foi a participação do negro na

sétima arte, portanto, valendo revisitar a História do Cinema Brasileiro, conforme aponta

Guerreiro Ramos, um dos maiores intelectuais negros do Brasil e um dos fundadores do

Teatro Experimental do Negro:

Trata-se  de  que,  até  hoje,  o  negro  tem sido  mero  objeto  de  versões  de  cuja
elaboração não participa. Em todas estas versões se reflete a perspectiva de que
se exclui o negro como sujeito autêntico. Autenticidade — é a palavra que, por fim,
deve ser escrita. Autenticidade para o negro significa idoneidade consigo próprio,
adesão e lealdade ao repertório de suas contingências existenciais, imediatas e
específicas. E na medida em que ele se exprime de modo autêntico, as versões
oficiais  a  seu  respeito  se  desmascaram  e  se  revelam  nos  seus  intuitos
mistificadores, deliberados ou equivocados. O negro, na versão de seus “amigos
profissionais” e dos que, mesmo de boa-fé, o veem de fora, é uma coisa. Outra é
— o negro desde dentro. (MONTEIRO: 2016 apud RAMOS, 1957, p. 199).

No segundo  capítulo,  pretendemos salientar  a  importância  da  população negra

brasileira se representar nas telonas. O negro como autor das suas imagens, das suas

histórias,  como  foram  os  processos,  suas  colaborações,  que  estratégias  foram

necessárias para que se tornassem realizadores. Apontaremos também as parcas, porém

importantes presenças de homens negros na direção,  e  como foram as imagens que
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resistiram ao tempo, à má conservação e ao apagamento que retratavam esses corpos

negros.

Mas é para a diversidade e não para homogeneidade da experiência negra que
devemos dirigir integralmente a nossa atenção criativa agora. Não é somente para
apreciar as diferenças históricas e experienciais dentro de, e entre, comunidade,
regiões,  campo  e  cidade,  nas  culturas  nacionais  e  entre  as  diásporas,  mas
também reconhecer outros tipos de diferenças que localizam, situam e posicionam
o povo negro. A questão não é simplesmente que, visto que nossas diferenças
raciais  não  nos  constituem inteiramente,  somos  sempre  diferentes  e  estamos
sempre  negociando  diferentes  tipos  de  diferenças  –  de  gêneros,  sexualidade,
classe. (MONTEIRO apud HALL, 2009, p. 327-328).

No  terceiro  e  último  capítulo  abordaremos  as  mulheres  negras  que  estão

atualmente produzindo cinema no Brasil, suas trajetórias, os desafios dessas cineastas,

as  dificuldades  encontradas,  suas  referências,  como  elas  pensam  o  futuro  dessas

produções, o que elas entendem do cinema negro atual e o que é cinema negro para

elas.  São  jovens,  negras,  acadêmicas,  de  vários  lugares  do  país,  algumas  com

reconhecimento internacional, outras nem tanto, mas todas são apaixonadas pela sétima

arte. 

É oportuno salientar que, ao propor ao campo das ciências, estudos específicos
sobre mulheres negras no Brasil, não se trata de uma abordagem sobre minorias,
pois elas representam pelo menos um quarto da população brasileira consoante
uma classificação de gênero e raça. (SOUZA:2013, p.166)

A importância desse trabalho para mim é muito mais do que a conclusão de uma

longa etapa na minha vida, mas também a concretização do meu desejo em trazer para a

academia os meus pares e fazer com que a mesma reconheça a importância dessas

pessoas na construção de uma imagem do povo brasileiro mais plural e real como ela é.
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Capítulo 1 – A presença do negro no cinema brasileiro

O presente capítulo abordará de forma breve e panorâmica, a presença do negro

no cinema brasileiro desde seus primórdios até o cinema novo. Para isso será feito um

apanhado  histórico  e  investigação  sobre  a  participação  dos  negros  no  cinema nesse

período e com isso também realizar uma reflexão de qual foi a participação do negro na

sétima arte, portanto, valendo revisitar a História do Cinema Brasileiro.

A nossa história em geral é contada pela ótica branca, elitista e eurocêntrica em

que muitos dos ditos heróis  são assassinos,  estupradores,  ladrões que celebramos e

festejamos, homenageamos, em suprimento da outra grande parcela da população que é

dizimada,  estereotipada,  usada  e  aniquilada  cotidianamente.

A história  do  cinema  brasileiro  é  contada  e  reproduzida  nas  universidades  de

cinema, pelo menos as que frequentei, Universidade Federal Fluminense e Universidade

Estácio de Sá, ambas no Rio de Janeiro, somente pelo ponto de vista de autores brancos.

Além disso, os estudos acontecem a partir  da lógica do cinema europeu em que são

citados  diretores  brancos  somente.  Não  quero  aqui  dizer  que  apenas  tenhamos que

estudar autores negros ou só falar sobre os diretores negros, mas sim que a academia

fale de todos e não somente de alguns.

Para que a academia reconheça e fale dessa história sob outro ponto de vista

histórico  e  cultural  é  necessário  que  se  pesquise  e  se  revele  esse  cinema  omitido,

silenciado e que acaba passando em branco.

Esta parte significativa da história deve ser revisada pela ótica da população negra.

Através desta ótica conseguiremos falar sobre alguns personagens importantes para essa

história e que foram apagados como Benjamin de Oliveira, que adaptou apenas1 19 obras

literárias para o circo2, e posteriormente chegando ao cinema com Os guaranis (1908).

Benjamin  de  Oliveira  era  mineiro,  nascido  em uma cidade  chamada  Pará  de
Minas,  em 1870.  Filho  de  escravos,  era  forro,  mas passava  por  privações na
fazenda  onde  morava.  […]  No  ano  de  1889,  Benjamin  tornou-se  palhaço,
instrumentista  e  cantor  na  companhia  circense  de Fructuoso  e  Albano.  […]  O
artista negro consta como autor, adaptador ou parodiador de pelo menos 19 peças
variados,  como farsas  fantásticas,  dramáticas,  peças de costume,  melodramas
policiais, etc.” (SANTOS: 2009.134)

1    Ênfase na palavra “apenas”, para evidenciar o tom de denúncia deste apagamento histórico.
2 Benjamin de Oliveira considerado o primeiro clown negro, brasileiro, e possível primeiro adaptador de 

obras literárias para o cinema.
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É impossível  falar de cinema sem levar  em conta o momento político,  social  e

econômico da época em que os filmes são realizados e exibidos, conforme afirma Renata

Santos Maia no artigo “O cinema como agente da história: as relações de poder através

das películas”:

O  cinema  pode  oferecer  informações  e  características  de  uma  determinada
sociedade,  considerando  que  tais  sinais  são  representações,  muitas  vezes
indiretas, apresentadas mediante o ponto de vista, o pensamento e as crenças do
diretor,  dos  roteiristas,  dos  produtores,  o  que  implica  na  interseção  entre  o
contexto histórico e o da narrativa.  Por essa capacidade de veicular valores e
representações  coletivas,  a  análise  cinematográfica  ganhou  uma  dimensão
documental e criou sólidos vínculos com a História. (MAIA, 2013. p.68)

 Ao fazermos um breve panorama do cinema negro no Brasil, não será diferente. É

preciso entender os costumes, ideias e pensamentos em evidência no período histórico para que

possamos ler as produções das imagens aquele contexto social, político e econômico.

O cinema surge no Brasil em 1898, dez anos após a abolição da escravatura. As

teorias racistas europeias ganharam solo fértil  no Brasil  neste período, quando o país

buscava sua saída do regime agrícola,  querendo se afirmar como um país moderno,

cosmopolita e urbano frente aos outros países. O rural foi ocultado para reforçar a ideia

do moderno.

Ao  proclamar-se  República,  em  1889,  surgem  pela  primeira  vez  empecilhos
oficiais  e/ou  oficioso,  que  vêm  acusar  uma  “vergonha”  das  autoridades  pela
existência dos nossos negros, índios e até mestiços. Não é exagero afirmar que a
Primeira República (1889 -1930) foi o período da história brasileira onde o racismo
e o preconceito surgem melhores delineadas. (RODRIGUES: 1988, 37)

Dentro  desse  pensamento  ideológico  de  raça  e  identidade  nacional,  o  cinema

chega  ao  país  tendo  essas  teorias  impressas  nas  produções  realizadas  no  período.

Também estava presente o conceito  de exotismo atribuído à cultura negra nos filmes

documentários realizados nesta época. Existem indícios que comprovam uma presença

negra no cinema brasileiro naquele momento como aponta Noel dos Santos Carvalho:

No  período  silencioso  (1898-1929)  o  negro  aparece  representado  em  alguns
poucos filmes. Robert Stam (1997) faz inferências sobre a participação de negros
nos  documentários  Dança  de  um  baiano  (Afonso  Segreto,  1899),  Dança  de
capoeira (Afonso Segreto, 1905), Carnaval na Avenida Central (1906), Pela vitória
dos  Clubes  Carnavalescos  (1909),  O  carnaval  cantado  (1918).  (CARVALHO:
2003.162)
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A imagem do negro no cinema brasileiro  do período silencioso reproduz a sua

vivência pós abolição: à margem, no campo periférico da imagem, retratando a sociedade

da época.  Considerada pelos críticos  e  pesquisadores de cinema a Belle  Époque do

cinema brasileiro, o negro aparece, mesmo com toda a preocupação do cinegrafista em

não registrá-lo. Conforme Carvalho nos indica que “o negro aparece de forma lateral, nas

bordas e no fundo dos enquadramentos e sem função dramática. A impressão que temos

é que elas ‘escapam’ do controle do cinegrafista.” (CARVALHO:2003, 162) A Belle Époque

do cinema brasileiro é considerada assim pelas muitas produções realizadas e exibidas,

mas ainda assim nenhum realizador negro é citado nesse momento do Brasil.

Sabemos que poucos atores negros tiveram acesso ao cinema, visto que muitos

diretores  aderiram  ao  sistema  americano  do  black  face3,  entretanto  tivemos  negros

atuando como: Benjamim Oliveira – já citado acima, Tácito de Souza, Ferreira Castro e

Eduardo (Dudu) das Neves.

Outro artista negro do período, Tácito de Souza, aparece travestido de índio no
filme O guarani (1926), de Vittório Cappelaro. Ferreira Castro atuou no filme A filha
do advogado,  dirigido por Jota Soares em 1926 […] E finalmente Eduardo das
Neves, famoso ator, compositor, cantor e palhaço, trabalhou nos filmes cantantes
O pronto  e Sangue espanhol (1914) nesse último fez a dublagem. (CARVALHO:
2003.165)

Esse momento da nossa filmografia foi marcado por documentários e filmes que

retratavam importantes momentos políticos, pessoas públicas, universidades, retratos da

vida de pessoas brancas da elite, celebridades. No entanto, haviam negros que foram

importantes  naquele  momento  e  tiveram destaque na  sociedade.  Este  período  foi  de

grande efervescência dentro do cenário de um Brasil  pós abolição,  momento em que

foram criados jornais negros, a Companhia Negra de Revista, houve o surgimento das

escolas  de samba e o primeiro samba gravado,  “Pelo  telefone”  de  Donga,  em 1916,

entretanto não havia interesse em registrar os negros pelas câmeras de cinema.

Estas atividades tão dinâmicas não aparecem refletidas nos filmes realizados no

3 Blackface (do inglês, black, "negro" e face, "rosto") se refere à prática teatral de atores que se coloriam
com  o  carvão  de  cortiça  para  representar  personagens  negros  de  forma  exagerada,  geralmente  em
menestrel shows norte-americanos. Segundo Stephanie Paes em sua matéria: Nega maluca: black face é
racismo! Publicada em 11/07/2014 no site GELEDÉS, afirma: “Vou ressaltar que o objetivo original do black
face era não somente a ridicularização do ser negro através de uma caricatura exagerada, mas também
impossibilitar  que  indivíduos  negros  fossem  capazes  de  representar  a  si  mesmos”.
http://www.geledes.org.br/nega-maluca-black-face-e-racismo/#gs.MtoSa4U
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período, conforme os levantamentos da Filmografia brasileira, da EMBRAFILME, e
da Filmografia do cinema brasileiro 1900-1935, de Jean Claude Bernardet. O fato
é  significativo,  por  ser  o  período  um  dos  mais  prolíficos  do  nosso  cinema.
(RODRIGUES:1988,39)

A dificuldade nas pesquisas dos primeiros filmes brasileiros deve-se à ausência de

cópias deste período. Muito foi perdido por má conservação e incêndios, mas assim como

na “historiografia oficial” do cinema brasileiro – que é contada através de jornais de época,

alguns autores supõem a presença do negro nos primórdios do nosso cinema.

Em matéria de documentários, surgem os títulos Dança baiana (1901) e Dança de
capoeiras (1905); três filmetes com o extraordinário cançonetista Eduardo (Dudu)
das Neves (O pronto e Sangue espanhol, de 1909; Pierrot e colombina, de 1916);
sete reportagens filmadas sobre a Revolta da Chibata; mais um misterioso Família
de colonos africanos em uma fazenda (também de 1910). Não foram registrados,
nem em noticiários filmados,  os mais notáveis  homens de cor  da nossa Belle
Époque. (RODRIGUES:1988,39)

Além de documentários, tivemos produções ficcionais em que há indícios, seja pelo

título da película ou por matérias de jornais da época, da presença do negro na produção.

Rodrigues afirma:

Dentre os filmes de ficção, […] Os capadócios da Cidade Nova e A quadrilha do
Esqueleto,  onde seguramente havia  negros entre  os personagens retirados do
lúmpen. Igualmente existiram duas versões de  A escrava Isaura (1917 e 1929).
(RODRIGUES:1988,39)

Surge nesse período, mais precisamente em 1912,  A vida de João Cândido,  um

filme de ficção sobre a história do negro líder da Revolta da Chibata, sendo este registro

não mais documental ou jornalístico; um registro ficcional, a possível criação do primeiro

mito negro, um herói negro. O negro deixa de ser notícia para virar História. Este foi o

primeiro  caso  de  censura  cinematográfica  que  se  tem  notícia  no  Brasil.  A cópia  foi

confiscada  pelo  chefe  de  polícia  e,  assim  como  tantos  outros  filmes,  desapareceu.

Podemos supor que no mesmo haviam atores negros no elenco pois existem diversos

documentários  sobre  João  Cândido,  inclusive  com  fotografia  reais  dele,  e  diversas

películas que contam a história da Revolta da Chibata. Porém, naquele momento, não há

nenhum ficcional, nenhuma lenda, nenhum herói, nenhum que deixe de ser um negro
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qualquer. Mas como diria Crioulo,  rapper  brasileiro: “uns preferem morrer a ver o preto

vencer” (CRIOULO: Sucrilhos, 2011).

Passado esse primeiro período de negação do negro, ocultamento e apagamento,

as teorias mudam. Se antes não haviam negros no Brasil, agora, assumimos. Porém, em

alguns  anos  eles  desaparecerão,  pois  somos todos  mestiços  e  assim percebemos a

disseminação do mito da democracia racial.

O preconceito  racial  que assinalamos na Primeira  República não se extinguirá
bruscamente com seu fim. Pelo contrário, adquire formas menos ostensivas, mas
não  menos inflexíveis.  A influência  das  ideias  autoritárias  do  positivismo  e  do
integralismo faz com que já não se finja “não ver” a população de cor, mas sonha-
se  com a  sua  desaparição  pela  miscigenação,  e  volta  e  meia  ainda  se  tente
escondê-la dos estrangeiros. (RODRIGUES:1988,57)

Segundo Carvalho, “A partir da Primeira Guerra (1914-1918), e em parte devido a

ela, o nacionalismo passou a ser parte da pauta política e das discussões intelectuais. A

questão da identidade nacional retornava em uma nova chave.” (CARVALHO: 2003.175

apud BERNARDET; GALVÃO, 1983), essa “nova chave” a qual o autor se refere é a de

que  agora  os  intelectuais,  os  políticos  e  a  elite  irão  classificar  o  que  é  “nosso”.  Na

verdade, é a imagem que eles querem exportar para o Primeiro Mundo. E claro, dentro

dessa imagem não cabe o negro, o mestiço e muito menos o indígena.

Os meios cinematográficos respondiam, ao seu modo, ao nacionalismo da época.
(…) O filme “possuía nacionalidade” pelo assunto tratado e não pela linguagem.
(…) O cinema era “nacional” quando traduzia por meio desse universal o local, ou
seja,  “os  nossos  costumes”,  a  “cor  local”  etc.  (CARVALHO:  2003.175  apud
Bernardet; Galvão, 1983)

Em 1926,  é  lançado um filme chamado “A filha do advogado”,  de Jota

Soares,  onde pela  primeira  vez  surge  uma personagem negra,  Gerôncio,

interpretado pelo ator Ferreira Castro. Logo nesse momento os estereótipos

e caricaturas são marcados. A personagem “Gerôncio é caracterizado com

como corruptível,  ganancioso, curioso, covarde e místico” (CARVALHO:

2003.169 apud AUTRAN, 2001). Já demonstrando uma tendência à criação

dos  arquétipos  de  personagens  negros,  vale  ressaltar  que  Gerôncio  é  o

antagonista do filme, além de serviçal.

A filha do advogado  (1926), de Jota Soares, produzido em Pernambuco, é um
dramalhão  com  pretensões  cosmopolitas.  […]  Coadjuvante  e  não  apenas
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figurante,  este  Gerôncio  é  talvez  o  primeiro  personagem  negro  da  nossa
cinematografia,  trazendo  já  alguns  traços  dos  arquétipos  futuros:  corrupção,
superstição e covardia. (RODRIGUES:1988,40)

O autor ressalta para a representação dos personagens negros serem feitas com

um  olhar  mais  atento,  desde  a  disposição  no  quadro  para  o  que  não  está  tão  em

evidência.

(…)  a  representação  dos  negros  deve  ser  buscada  no  interior  dos  quadros.
Atentando não apenas para o centro da representação, mas também para o que
há de lateral, para ver, até que ponto a composição da imagem, isto é, a posição
da imagem dos corpos em relação a câmera e a hierarquia das posições em si, é
uma forma homóloga da estrutura de posições sociais.(CARVALHO: 2003.p.163)

                                  Cena do filme “Garotas e Samba”, de 1957, dirigido por Carlos Manga

Imagens de Buenópolis feitas pelo imigrante italiano Igino Bonfioli. A data exata do filme não é conhecida, mas pode situar-se entre

1920 a 1935.

Em 1927, estreia Thesouro Perdido, direção de Humberto Mauro, considerado por

Glauber Rocha, “Pai do Cinema Novo”, este ilustre cineasta, citado inúmeras vezes pela

academia, fez um filme em que a personagem negra aparece logo na primeira sequência



17

e desaparece do filme. A personagem em questão nem sequer é citada nos créditos do

filme  e  sua  participação  não  interfere  na  narrativa,  e  talvez  por  isso  seu  nome  não

apareça nos créditos, conforme afirma Carvalho no artigo citado acima.

Cena do filme “Thesouro Perdido”, de 1927, direção Humberto Mauro.

Onze  anos  depois,  Humberto  Mauro  seria  convidado  a  trabalhar  no  Instituto

Nacional de Cinema Educativo4 (INCE) por Roquette-Pinto.

(…) com a criação em 1936, do Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE),
esse  novo  ideal  (democracia  racial)  foi  disseminado  também  pela  produção
cinematográfica oficial, tendo o governo instituído ainda o “dia da raça”, que tinha
como objetivo a junção de branco, negros e índios na formação do povo brasileiro.
(OLIVEIRA,2012,80)

No  início  dos  anos  40,  o  cinema  brasileiro  começa  a  produzir  filmes  que

misturavam o gênero musical com a comédia. Denominado chanchada, essas produções

baratas  e  voltadas  para  as  camadas  mais  pobres  tinham como  referência  os  filmes

americanos, satirizando as condições do popular e tendendo a propagar a não existência

4 INCE – Instituto Nacional de Cinema Educativo, A criação do INCE foi o resultado de grandes tensões e articulações 
políticas, educacionais, religiosas e culturais ao longo das décadas de 1920 e 19302. O órgão foi criado em 1936, no 
Governo Getúlio Vargas, e estava subordinado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, cujo ministro era Gustavo 
Capanema. Seu primeiro diretor foi o antropólogo Roquette-Pinto, que dirigiu o Instituto até 1947. Roquette também foi
o responsável pelo Projeto de Lei que deu organização ao INCE.
O Instituto funcionou por 30 anos e passou por sete governos diferentes: Getúlio Vargas (1937-45); General Gaspar 
Dutra (1946-51); Vargas novamente (1951-54); Juscelino Kubitschek (1955-61); Jânio Quadros (1961), João Goulart 
(1961-64) e Castelo Branco (1964-67).  Fonte: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/25-historia-
no-cinema-historia-do-cinema/113-fernanda-caraline-de-a-carvalhal (consultado em 29/05/2017 às 01:10)

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/25-historia-no-cinema-historia-do-cinema/113-fernanda-caraline-de-a-carvalhal
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/25-historia-no-cinema-historia-do-cinema/113-fernanda-caraline-de-a-carvalhal
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do racismo, propagando assim ainda mais o mito da democracia racial, onde somos todos

iguais  no  Brasil;  esse  movimento  cinematográfico  não  agrada  a  crítica  burguesa  de

esquerda e nem o governo.

O contexto ideológico do pós-guerra foi de polarização. O meio cinematográfico
não  ficou  indiferente.  Estava  dividido  entre  os  que  se  identificavam  com  a
esquerda política e postulavam um cinema nacionalista. No outro pólo havia os
críticos  e  produtores  que  viam  no  cinema  norte-americano  um  modelo  a  ser
seguido (CARVALHO, 2013.83 apud RAMOS, 1983. p.15-23).

As  chanchadas  através  de  seus  roteiros,  personagens,  figurinos  e  cenários,

acabaram contribuindo para a disseminação do mito da democracia racial, apresentando

artistas  brancos  e  negros  como  amigos,  parceiros,  ideologicamente  é  passada  uma

mensagem de união e confraternização entre as etnias que não era, e nunca foi  real,

dadas as constantes reclamações de Grande Otelo, famoso ator negro que conquistou

visibilidade através do gênero e sucesso com a dupla Oscarito.

 

Cena do filme "Matar ou Correr" (1954), direção de Carlos Manga.

Ocorre que a chanchada não era exatamente uma coisa e nem outra: não tinha a
qualidade internacional desejada, nem tratava dos temas nacional e popular tal
como  desejado  pela  esquerda.  Assim,  embora  os  dois  grupos  acima  não
concordarem em nada, convergiam num único ponto: a chanchada era o que havia
de pior no cinema brasileiro e deveria ser rechaçada. (CARVALHO, 2013.83)
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Cabe  ressaltar  que,  nesse  momento,  a  burguesia  brasileira  propagava  a  não

existência de racismo, querendo reforçar um país livre de preconceito e racismo, mas na

filmografia do período eram nítidas as diferenças entre os atores negros e brancos, desde

o papel em que atuavam, até os salários pagos.

(…) Nos créditos iniciais  dos filmes da dupla,  o nome de Otelo  vinha sempre
depois de Oscarito. Seu salário era menor que o do parceiro. Tal situação sempre
incomodou Otelo que se queixava abertamente do status de subordinados dos
seus  personagens,  segundo  ele  uma  forma  de  racismo.  Recusava-se  a  ser
“escada”  para  as  cenas  cômicas  dos  amigos,  e  em  alguns  filmes,  passou  a
improvisar em cima do roteiro numa aberta subversão da ordem do roteiro e até da
direção (…). (CARVALHO, 2013.86 apud AUGUSTO,2001, p. 192 – 193, STAM,
1997, p.93 - 94)

É muito importante reforçar que o negro nesse momento, assim como em todos os

outros da história, não aceita essa condição que lhe é imposta, e dentro das limitações e

condições em que são representados, não havia passividade por parte dos atores negros.

Eles expõem em sua arte as opressões. Tenhamos como exemplo uma dupla de sucesso

na época: Oscarito e Grande Otelo. Otelo desmascarava, algumas vezes, veladamente,

esse “paraíso racial”  que tanto faziam questão de promover.  Grande Otelo por  várias

vezes denunciava sobre a condição do negro na arte cinematográfica.

Os atores não são passivos diante dos personagens. No caso dos atores negros,
eles  resistem  subvertendo  os  papéis  estereotipados  e  diminuindo  assim  os
prejuízos raciais5. (BOGLE, 1972, SOHAT & STAM, 1995). Os roteiristas, diretores
e produtores não têm controle total da representação, especialmente no que se
refere a construção do personagem e encenação. (CARVALHO, 2013.86)

Nas chanchadas era comumente representado uma união feliz entre as classes,

raças e a identidade cultural era caracterizada por elementos da cultura afro-brasileira, um

movimento muito semelhante no contexto social de hoje, como por exemplo: considerar

lindo o uso de turbante, mas ainda assim tachar de macumbeiro aqueles que o usam, no

sentido mais chulo da palavra. Para o negro ser aceito na sociedade exige-se dele um

padrão, um estilo, que nem todos podem seguir.

Se os negros são sub-representados,  o mesmo não ocorre com os elementos
característicos da sua cultura como o samba, a capoeira, a culinária e os cultos
afrobrasileiros.  Estes  foram  apropriados  pelos  produtores  culturais  e

5 A tradução mais correta para “prejuízos raciais” seria racismo, preconceito é uma coisa e racismo é outra, racismo é
quando uma população de origem étnica diferente de outra inferioriza, oculta a história, silencia suas vozes, mata 
seus jovens e age de forma preconceituosa por conta das características deste outro grupo étnico.
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transformados em símbolos nacionais (…) Embora não apareçam diretamente na
imagem através dos atores, elementos da cultura negra são visíveis na cenografia,
adereços e na trilha sonora. (CARVALHO, 2013. p.86)

Cenas do filme “Tudo Azul”, 1950, direção de Moacyr Fenelon.
 

Nas imagens acima Marlene, cantora e atriz, em uma cena do filme “Tudo Azul”, de

1950, dirigido por Moacyr Fenelon, aparece cantando Lata d’ água de Luiz Antônio e Jota

Jr. Em um plano ela está sentada em um sofá, em um apartamento da classe média

durante a introdução da música que é tocada pelo ator Luiz Delfino, na época seu esposo,

em um piano. A cantora parece se recordar de um tempo antigo e pergunta ao pianista,

que está compondo na sala, que samba é aquele e ele responde: está nascendo agora.

Sim! O samba nasce em um apartamento de classe média, ela já sabe a letra inteira da

música! E canta algo da sua realidade de infância. A cena seguinte retrata a imagem de

mulheres na favela com latas d’ água na cabeça, mas Marlene não coloca nenhuma lata

na cabeça, questionando se algum dia ela precisou fazer isso.

A apropriação da cultura negra nos filmes deste período é apontada por Carvalho

no texto Imagens do negro no cinema brasileiro: o período das chanchadas “Se os negros

são  segregados  nos  espaços  da  favela  ou  como  dançarinos  silenciosos,  os  atores

brancos, podem tudo. Percorrem todos os espaços, cantam, dançam, têm as falas e a

graça. ” (CARVALHO, 2013.83)

Por um lado, eles celebravam a democracia racial através do alegre convívio entre
a  favela  e  a  cidade,  negros  e  brancos.  Não faltam imagens e situações para
confirmar o ideário mestiço que animava a elite política e intelectual identificada
com a ideologia nacionalista. (…) A chanchada encena a união entre classes e
etnia.  Porém,  um olhar  mais  detido  identifica  o  modo  estereotipado  como  os
negros são representados,  quase sempre silenciosos e  segregados a espaços
distintos. (CARVALHO, 2013. p.83)
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     Dircinha Batista canta "Minha Terra tem Palmeiras" no filme "Mulheres à Vista" (1959). 

A história do cinema brasileiro contada e pesquisada é uma história branca, elitista

e racista em que ao negro não é dada a oportunidade de ser mencionada, e, quando o

fazem, a relativizam como o crítico Paulo Emílio Salles Gomes em seu livro que afirma

que Humberto Mauro em  Thesouro Perdido não teve intenção pejorativa ao comparar

uma criança negra com um sapo, era só para ser engraçado.

Contudo,  certamente  encontraremos  várias  com uma função  semelhante  à  do
pretinho  de  O  Thesouro  Perdido,  isto  é,  fornecer  uma  comicidade  imediata,
pitoresca e tosca. A procura por semelhança, para fazer rir, entre uma criança e
um sapo  é  feita  com a  maior  candura,  evidentemente  sem a  menor  intenção
pejorativa. (GOMES: 1974, p. 147)

As representações do negro encenadas no cinema silencioso, (…) foram escritas,
produzidas  e  dirigidas  por  brancos.  Estas  foram,  e  ainda  são,  racialmente
desvantajosas para a população negra. Elas têm o efeito de produzir, alimentar e
manter, no imaginário social, a estrutura de desigualdade das relações raciais no
Brasil. (CARVALHO: 2003. p. 177)
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Cena do filme “Garotas e Samba”, de 1957, direção de Carlos Manga.

José  Rodrigues  Cajado  Filho,  conhecido  como  Cajado  Filho,  realizador  negro,

carioca, nascido em 1912 e falecido na sua cidade de nascimento em 1966, teve uma

carreira contínua como roteirista e cenógrafo. Seu primeiro trabalho foi no filme musical,

Astros  em  Desfile  (1942),  dirigido  por  José  Carlos  Burle,  no  qual  fez  a  cenografia.

Carvalho afirma que Cajado Filho é o inventor do cinema de chanchada.

Os seus filmes, bem como aqueles em que trabalhou como cenógrafo ou roteirista,
seguem as convenções de um gênero que ele ajudou a fundar: a sorte como fator
de distinção dos personagens, a representação do mundo do espetáculo por meio
da  paródia,  a  carnavalização  a  partir  do  jogo  de  máscaras  e  disfarces,  a
esculhambação da alta cultura, os esquemas polarizados com mocinhos e vilões,
a  introdução  de  números  musicais,  a  oposição  entre  o  campo  e  a  cidade,  a
malandragem,  etc.  Não há exagero  algum em afirmar  que  Cajado foi  um dos
inventores da chanchada. O seu ressentimento é a consciência dessa importância.
(CARVALHO:2005, p.57)

No ano de 1958 é lançado  Pista de grama ou Um desconhecido bate à porta,

escrito e dirigido por um realizador negro, Haroldo Costa, com passagem pelo Teatro

Experimental do Negro (TEN)6, porém sem recorte racial, ao questionado sobre a falta de

representatividade negra em sua obra o cineasta afirma, segundo Carvalho:

No meu filme a questão racial aparece e aparece mal. Porque dentro da ideologia
ou do formato de cinema que se fazia na época, e que era o que eu via, no meu

6Teatro Experimental do Negro (TEN), grupo de teatro criado por Abdias Nascimento, nos anos 1940, com

peças que valorizavam temas raciais, e com protagonismo negro, foi celeiro de diversos artistas negros da

época como: Ruth de Souza, Léa Garcia, Zózimo Bulbul, Antônio Pitanga, Haroldo Costa entre outros.
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filme a única personagem negra é a empregada. E isso é uma coisa que eu hoje
abomino, quer dizer… Foi a Lea que fez a empregada. Uma empregada negra,
você vê? Mas era a ideologia da época e era o que eu via na época. É por isso
que hoje eu não condeno muita gente… Naquele momento era normal, todos os
filmes que eu via, da Atlântida ou fora da Atlântida, a empregada era negra. Então
eu botei a negra mais bonita que eu encontrei na época e que era a Lea Garcia no
papel de empregada. Hoje eu me penitencio, faço minha meaculpa. Não foi legal.
Eu podia ter feito de outra maneira, podia ter feito um personagem negro, sei lá...
(CARVALHO:2005, p.66)

Em meados dos anos 50, houve mudanças ideológicas no cinema brasileiro,
artistas  engajados  que  propuseram  novas  formas  de  contar  histórias,  mais
originais, trazendo novas abordagens, novas ideias e novas perspectivas para o
cinema  nacional,  uma  tentativa  de  descolonização  das  imagens  através  dos
choques estéticos protagonizados pelos  cinemas novistas.  O momento  político
colabora para essas mudanças e o surgimento de novos cineastas.

No plano político-ideológico,  o  país  vivia  o ufanismo nacionalista  do tempo da
experiência democrática – da redemocratização de 1945 ao golpe civil militar de
1964 –, quando a expansão capitalista, impulsionada pelo desenvolvimentismo do
governo  Juscelino  Kubitschek  (1956-1960)  e,  mais  tarde,  pelo  populismo  dos
presidentes Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964), gerava um clima
de otimismo, euforia e anseio de um futuro melhor, com direito a industrialização,
distribuição de renda, pleno emprego, participação política, educação, moradia e
reforma agrária. (CARVALHO e DOMINGUES, 2017.p.377)

C Cenas do filme “Rio 40º”,de Nelson Pereira dos Santos,de 1955.

Assim surge o  Cinema Novo,  movimento  cinematográfico  que propõem romper

com  o  cinema  clássico,  não  só  na  linguagem,  como  também  na  estética  e  temas

desenvolvendo críticas à sociedade da época, ao subdesenvolvimento, à desigualdade

social, e às faces diferentes do país. Uma escola de cinema tipicamente brasileira , apesar

de ter como referência o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa.
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São artistas que ficaram reconhecidos como “cinema novista”: Nelson Pereira dos

Santos,  Glauber  Rocha,  Leon Hiszman,  Carlos  Diegues,  Joaquim Pedro  de  Andrade,

Paulo  César  Saraceni,  Ruy  Guerra  e  Valter  Lima  Jr.  entre  outros.  Segundo  Viviane

Ferreira, em artigo para a revista virtual No Brasil, em 2016, não há questionamento da

importância  do  Cinema Novo para  aparição de corpos negros e  expressões culturais

negras do movimento, porém há um tensionamento sobre a estética dos famintos: “Os

“bens nascidos” do cinema novo, na imersão artística exploratória da “fome”, tiveram a

sua  disposição  os  “famintos”  para  serem  porta-voz  dos  seus  discursos  e  anseios.”

(FERREIRA,2016. p. 2)

Se  anteriormente  na  história  do  cinema  o  negro  era  tratado  com  indiferença,

exotismo, apelo comercial ou racismo, no Cinema Novo o negro surge como tema, como

assunto e as tensões nas relações raciais se resumiram à classe, ainda se pensava que a

raiz era o sistema. “Isso não significa dizer que a cor dos personagens ocupava o eixo

principal das narrativas, apesar de não ser negligenciada, tanto que os filmes promovem a

identificação  entre  o  realizador  (branco)  e  os  personagens  negros.”  (CARVALHO  e

DOMINGUES, 2017.p.384)

Em 1964, com a implementação da ditadura militar  e todo clima de repressão,

censura,  silenciamento  e  intolerância  no  país,  os  filmes  do  movimento  Cinema Novo

mudam sua estética e linguagem. Eles passam a se distanciar da camada mais popular,

utilizando uma linguagem estética experimental e de certa forma elitista, já que nem toda

a população conseguiria entender as alegorias que os diretores brancos colocavam na

tela.

Cena do filme

“Terra em

transe”, de

1967, dirigido

por Glauber

Rocha.
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David  Neves  na  V Resenha  do  Cinema Latino  Americano,  em 1965,  na  Itália,

apresentou a tese O cinema de assunto e autor negro no Brasil, onde indica a ausência

de negros no cinema brasileiro antes do Cinema Novo, mas questiona o fato de ainda,

naquele momento, não haver autores e diretores negros, mas evidenciando que haviam

filmes com assuntos  negros,  sobre  a cultura  negra.  É o  caso de  Aruanda (Linduarte

Noronha,1959-1960),  Barravento (Glauber  Rocha,1962),  Cinco  vezes  favela (Leon

Hiszman, Carlos Diegues, Marcos Farias, Miguel Borges e Joaquim Pedro de Andrade,

1961),  entre  outros.  O filme  de  autor  negro  é  fenômeno desconhecido  no  panorama

cinematográfico brasileiro, o que não acontece absolutamente com o filme de assunto

negro, na verdade é quase sempre uma constante, quando não é um vício ou uma saída

inevitável. (NEVES, 1968.p.75)

O Cinema Novo começa a pensar numa nova representação do negro no cinema,

para denunciar as condições do povo, os problemas sociais, a dicotomia entre o asfalto e

a favela, a alienação da massa, nessa primeira fase do movimento é evidenciada pelos

autores Carvalho e Domingues:

Com efeito, a problemática racial não foi negligenciada pelo contexto de revisões
críticas, inflexões e demarcações de fronteiras instituídas pelo Cinema Novo. Os
cineastas  e  críticos  ligados  ao  movimento  rejeitavam  a  maneira  como  as
chanchadas  encenavam  as  relações  raciais  no  Brasil:  os  artistas  brancos
ocupavam o primeiro plano e o ator negro (como Grande Otelo, Colé, Blecaute)
assumia um papel secundário e não raras vezes estereotipado. Os cinemanovistas
também abominavam a forma como as produções da Vera Cruz enfocavam as
relações  raciais,  já  que  os  negros  amiúde  ficavam ausentes  das  películas  ou
somente atuavam em pontos subalternos. De fato, havia pouco espaço para a
diversidade racial na Vera Cruz. (CARVALHO e DOMINGUES, 2017.p.378)

A criação  da  EMBRAFILMES  –  Empresa  Brasileira  de  Filmes  –  em  1969,  a

reaproximação  do  Estado  como  produtor  e  distribuidor  de  filmes  brasileiros  é  fator

determinante para novas produções, trazendo a temática do negro em voga novamente.

Em  Panorama do negro  no cinema brasileiro:  dos primórdios  à  Era  Collor,  Fernando

Rodrigues Oliveira afirma:

(…) com a criação da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), em 1969, houve
novamente uma maior aproximação do Estado com a produção cinematográfica
(já que ele assumiu o papel de produtor e distribuidor), sendo assegurada uma
certa liberdade temática – desde que esta não atentasse diretamente contra o
governo ou explicitamente sobre questões sociais. A questão dos negros no Brasil
volta, aos poucos, a ser tratada pelo cinema, com ressalvas, sendo assegurada a
produção de inúmeros filmes que mostravam a inserção do negro na sociedade de
classes  e  diversos  outros  temas  relacionados  à  cultura  afro-brasileira.
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(OLIVEIRA,2012. p.85)

“Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão” eles diziam, só esqueciam de dizer

que havia financiamento para fazer seus filmes e que a maioria tinha condições de bancar

um filme. O que os cineastas do movimento Cinema Novo não falavam era que existia

ainda uma série de elementos para fazer um filme. Além da câmera, era necessário o

som, em um momento com poucas tecnologias difundidas, a edição, que era na moviola,

equipamento que poucos tinham acesso, e que sabiam manusear, as películas, que eram

caríssimas e importadas. Enfim, faltou a eles dizer que tinha que ter comida na mesa

primeiro. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e na tela?

No que diz respeito ao negro, a linha adotada pelo Cinema Novo é estabelecida
em Rio Zona Norte, ou seja: denunciar a exploração de que é vítima o negro mas
sem se deter em uma análise racial,  uma vez que o negro está englobado na
massa multirracial dos pobres e oprimidos. (Senna, 1979, p.216).

É possível perceber, a partir deste breve histórico da representação do negro no
filme brasileiro de ficção, diversos momentos da situação paradoxal relacionada ao
mito  da  democracia  racial  versus  o  preconceito  contra  os  afrodescendentes.
Podemos perceber que a situação sofreu diversas transformações ao longo do
tempo,  passando  pelo  paternalismo,  momentos  de  censura,  preconceito,
desvalorização  da  própria  imagem (como no  caso  dos  filmes eróticos),  o  uso
recorrente  de  estereótipos  que  minimizavam  a  figura  negra,  dentre  outros.  E
percebemos também a influência do modelo cinematográfico dos Estados Unidos
no fazer audiovisual. (OLIVEIRA: 2012. p. 86 e 87)

No cinema brasileiro, os negros participaram principalmente como atores, e nas
profissões de menor prestígio como as de motoristas, eletricistas, maquinistas etc.
Foram pouquíssimos os que ocuparam posições de poder no interior  do meio
cinematográfico, normalmente associadas a funções de criação de sentido como
as de produtor, diretor, cenógrafo, roteiristas etc (CARVALHO: 2003. p.177)

O cinema é uma arte elitista, não é barato fazer filmes. Se ainda hoje, em 2017,

temos  0%  de  mulheres  negras  como  roteiristas  ou  diretoras  de  filmes  comerciais7,

imaginem em 1970. Podemos afirmar com toda certeza que a presença negra no cinema

reflete sua posição social na sociedade, ela não acontece nos cabeças de equipe, nos

7 Dados segundo o levantamento feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA) da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O levantamento mostra que mulheres negras, representam apenas 4% do 
elenco dos filmes analisados entre 1995 e 2016. Nesse período, nenhum dos mais de 200 filmes nacionais de maior 
bilheteria teve uma mulher negra na direção ou como roteirista.
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cargos de diretores, produtores, roteiristas, alguns poucos chegam a atores, mas sim nos

cargos  com  menos  glamour,  executando  trabalhos  braçais,  comumente  julgado  na

sociedade como inferior.
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Capítulo 2 – O negro como autor das suas imagens

Neste capítulo, pretendemos salientar a importância da população negra brasileira

se representar nas telonas, o negro como autor das suas imagens, das suas histórias,

como foram os processos, suas colaborações, que estratégias foram necessárias para

que  se  tornassem  realizadores.  Apontarei  também  as  parcas,  porém  importantes

presenças de homens negros na direção e como foram as imagens que resistiram ao

tempo, a má conservação e ao apagamento que retratavam esses corpos negros.

Historicamente Cajado Filho, conforme dito anteriormente, é o primeiro realizador

negro  brasileiro.  Na  época  da  chanchada  dirigiu,  produziu,  roteirizou  cinco  longas-

metragens que infelizmente não resistiram aos dias de hoje para análise dos corpos,

personagens negros, temática, etc. Haroldo Costa, também ator e realizador negro, filma

Pista de grama ou Um desconhecido bate à porta (1958) sem temática racial ou atores

negros no elenco por fazer filmes por encomenda dos produtores.

É importante pensar que não basta colocar atores negros e continuar expondo um

pensamento  colonizador,  reproduzindo  ou  criando  novos  estereótipos,  contando  uma

história pelo olhar do colonizador, representando a lógica de uma sociedade doente em

que nos subdividimos em castas.

A importância dos negros serem autores de suas histórias é urgente por conta da

falta  de  representatividade  nas  mídias,  onde  o  corpo  negro  ainda  é  estereotipado  e

explorado  nas  telinhas  e  telonas.  O  quanto  isso  reflete  no  indivíduo  negro  desde

problemas  psicológicos  ao  desaparecimento  dos  espaços  de  prestígio  social,

prejudicando  assim  sua  ascensão  social,  como  a  entrada  no  meio  universitário.  O

epistemicídio do povo negro, reflete no sangue derramado na favela, nas periferias e a

constante  impunidade  dos  assassinos  fardados.  Assim,  vemos  os  ditados  populares

postos em prática a cada dia, afinal, uma imagem fala mais do que mil palavras e uma

mentira repetida mil vezes se torna verdade.

O  ensinamento  vitoriano  sugere  que,  a  repetição  de  algo  ficcional  sobre  um
individuo,  ganha  força,  tornando-se  realidade.  Deste  modo,  apreende-se  que
subjetividade  do  estereótipo  como  elemento  ideológico,  concorre  para  formar
dimensão na demanda das relações objetivas do objeto de preconceito, resultante
da  construção  ideológica  dos  estereótipos.(…)  Ainda  tem  sido  recorrente  a
patologia comunicacional que apresenta o afrodescendente com estereótipo de
inferior,  sobretudo,  nos  principais  veículos  de  comunicação  de  massa,
notadamente,  no  cinema,  rádio  e  televisão,  que  se  pautam pela  ausência  do
componente  afro,  ou  pela  presença  rarefeita,  configurada  no  tipo  boçalizado,
protagonizando cenas chulas humorísticas ou de núcleo novelista desavisado em
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relação  à  modernidade que,  por  princípio,  pauta-se  no  respeito  à  diversidade.
Situação que concorre para uma política psicológica dos meios de comunicação,
em favor de uma imagem negativa da africanidade, contribuindo para a elevação
da  baixa-estima  do  jovem  negro.  Não  é  à  toa  que  o  cinema  foi  o  início  da
psicologia  moderna,  pois  a  imagética  cinematográfica,  sobretudo,  vê  nos
problemas  do  olhar  a  subjetividade  da  pessoa  e  do  seu  meio.  (RODAS  &
PRUDENTE, 2009.p. 504)

“Cinema é filosofia. O cinema molda condutas, costumes, cria culturas. Por que os

Estados Unidos têm tanto apreço por sua hegemonia cinematográfica? Porque é através

do  cinema  que  eles  impõem  seu  sonho  americano.” Disse  Antônio  Molina,  cubano,

professor  de  roteiro,  negro,  no  curso  de  cinema  Viajando  na  Telinha,  em  2004,  na

comunidade do Chapéu Mangueira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Talvez por isso a

demora em descolonizar  as telas com corpos negros e ponto de vista  negros,  trazer

outros olhares para tela, outros tons.

Odilon Lopez, ator, repórter cinematográfico, trabalhou em diversos filmes como:

Aguenta o rojão (Watson Macedo, 1958),  No mundo da lua  (Roberto Farias, 1958),  O

batedor de Carteiras (Aluizio T. de Carvalho, 1958) e  Traficantes do crime (Mario Latini,

1958). Nos anos 1960 dirige seu primeiro curta-metragem  Um dia de chuva, dez anos

depois dirigi, produz, atua e faz o argumento convidando Luis Fernando Veríssimo para

escrever os diálogos de seu primeiro longa-metragem, são duas histórias distintas  Com

um pouquinho  de  sorte  e  Vida  nova  por  acaso,  na  segunda  além de  dirigir  atua  na

película. 

Em 1970 Odilon Lopez fundou a produtora Super Filmes e iniciou os preparos para
a produção do seu único filme ficcional de longa-metragem, Um é pouco, dois é
bom. Escreveu o argumento e convidou o escritor Luiz Fernando Veríssimo para
fazer  os  diálogos.  O  título  do  filme  é  uma  referência  aos  dois  episódios  que
formam o longa-metragem intitulados Com um pouquinho de sorte e Vida nova por
acaso. Cada um tem duração de pouco mais de 48 minutos e juntos totalizam
projeção de 97 minutos. (CARVALHO:2015,p.119)

Lopez aproveita os incentivos feitos pelo Banco Regional de Desenvolvimento do

Extremo Sul para realizar seu longa, porém seu filme não consegue financiamento do

banco, mas é apoiado por pessoas públicas e instituições conforme afirma Carvalho em

Odilon Lopez: A trajetória do pioneiro do cinema negro brasileiro.

Um é  pouco,  dois  é  bom foi  realizado  em um contexto  favorável  à  produção
cinematográfica  riograndense.  A partir  do  final  da  década  de  1960  o  cinema
gaúcho  ganhou  fôlego  com  os  incentivos  dados  pelo  Banco  Regional  de
Desenvolvimento do Extremo Sul. Embora não tenha recebido dinheiro do referido
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banco, algumas instituições e pessoas públicas apoiaram a realização do filme.
(CARVALHO:2015,p.119)

Seu filme é o primeiro a romper com a estética rural e folclórica das produções rio-

grandenses - chamadas pejorativamente de "cinema de bombacha" pela crítica da época

-  trazendo o urbano para as telas,  com isso agrada a crítica. Foi  também o primeiro

cineasta negro a trazer a temática racial para as telas em Vida nova por acaso, segundo

episódio de Um é pouco, dois é bom, conta a história da paixão impossível entre uma loira

rica e um negro pobre que comete pequenos delitos.

Apesar  de  o  realizador  garantir  que  Um é  pouco,  dois  é  bom  se  pagou,  Tuio

Becker, pesquisador historiador de cinema, duvida do mesmo dizendo que a película não

se pagou até hoje. Apesar dos valores da produção não serem exatos, O Estado de São

Paulo relata que fora gasto Cr$300 mil, já Tuio afirma ser Cr$ 200 milhões.

O retorno da bilheteria foi  questionado pelo historiador do cinema gaúcho Tuio
Becker que escreveu: “Orçado em Cr$ 200 milhões da época, Um é pouco, dois é
bom não se pagou até hoje. (CARVALHO:2015,p.124 Apud BECKER, 1986, p. 34)

Nota de rodapé do autor:
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24.As informações são divergentes sobre o custo final do filme. O jornal O Estado
de São Paulo noticiou na época que sua realização custaria Cr$ 300 mil cruzeiros.
Ver. “O sul parte para o cinema urbano.” O Estado de São Paulo. São Paulo, 05
jul. 1970. (CARVALHO:2015,p.124)

Carvalho aponta para alguns dados importantes em seu texto sobre o cineasta,

fazendo inferências à trajetória de outros cineastas negros que iniciaram neste período.

A trajetória artística de Odilon é semelhante à dos atores e cineastas negros da
sua geração. Nela se combinam migração das antigas áreas de plantation para
zonas urbanas em busca de novas oportunidades de trabalho, certa desagregação
familiar, vida escolar descontínua, autodidatismo, subemprego, trabalho precoce
em novas frentes de trabalho e em campos pouco profissionalizados - como o
audiovisual, por exemplo. Viveu a infância e a juventude em uma sociedade em
acelerada transformação, onde traços da sociedade rural de passado escravista
sobreviviam ao  lado  da  modernidade urbana  e  industrial  em formação.  Esses
traços aparecerão no seu filme de estreia.(CARVALHO:2015,p.124)

Ainda nos anos 1970 surge Agenor Alves, diretor negro com extensa produção na

sétima  arte  brasileira,  porém  não  muito  falado  por  preconceito  aos  filmes  da

pornochanchada. Carvalho fala sobre o cineasta:

Um dos diretores negros com maior filmografia realizada, Agenor Alves dirigiu seus
principais  filmes  de  longa  metragem  na  Boca  do  Lixo  em  São  Paulo.
Genericamente  designados  de  pornochanchadas,  seus  produtores  têm  outras
formas  de  se  referirem  a  eles.  Agenor,  por  exemplo,  prefere  definir-se  como
realizador de filmes policiais e de aventuras. As cenas de nu feminino, garante,
são  apenas  recursos  para  atrair  o  público  masculino  para  os  filmes.
(CARVALHO:2005,p.92)

No ano de 1973, ocorreu um marco na história do cinema brasileiro, com sobras de

negativos do filme  Compasso de espera (1973) em que atuou e roteirizou junto com o

diretor,  é  realizado  Alma no  olho,  filme do modelo,  ator,  diretor,  produtor  e  roteirista:

Zózimo Bulbul. Um filme de onze minutos onde o ator conta toda a trajetória do povo

negro, desde antes da escravidão e posso dizer até o presente momento, que através de

mímica. O roteiro foi influenciado pelo livro Almas no exílio (Soul in ice) escrito por um dos

líderes  do  movimento  norte  americano  Panteras  Negras,  Eldridge  Cleaver  durante  o

período em que esteve preso em 1965. 

Nos anos 1970 e 1980, as organizações e os artistas ligados ao movimento negro
empreendem uma revisão  da  história  do  negro  no  Brasil.  É  desse  período  o
aparecimento  de  cineastas  negros  interessados  em  construir  suas  próprias
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imagens  e  narrativas  sobre  o  Brasil.  Bulbul  é  o  principal  diretor  negro  nesse
momento e prepara seu filme Abolição em que se propõe a fazer uma revisão da
história do negro no século XX. (CARVALHO:2012,p.16)

O filme é dedicado a John Coltrane, famoso saxofonista de jazz estadunidense, a

trilha sonora é uma composição de Julian Lewis, executada por Coltrane. A música Kulu

se mama, que traz uma mistura de elementos do jazz com a música africana, entra em off

e acompanha toda a narrativa. Conforme aponta Carvalho em seu artigo publicado na

Revista Crioula em 2012:

Em 1973 Bulbul realizou seu primeiro filme, inspirado no livro Alma no exílio (Soul
on ice), escrito pelo militante dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver. Nele vemos
referências caras à negritude como ao escritor Franz Fanon e pan-africanismo que
animava as discussões do movimento negro. (CARVALHO:2012, p.12)

 

Alma no olho é apontado por pesquisadores como o primeiro filme de cinema negro

brasileiro feito por um realizador negro, com ator negro, com temática central das relações

étnicos raciais, sem personagens caricaturados ou estereotipados. 

Este primeiro filme de Bulbul influenciou e influencia gerações de realizadores(as)
negros(as). Dentre os muitos aspectos do filme que poderiam ser destacados aqui,
neste sentido, indico alguns que dizem respeito ao contexto de produção do filme,
a  aspectos  da  própria  narrativa  e  também  acerca  da  recepção  da  obra  pelo
público. O contexto de produção do filme foi mencionado acima quando destaco o
caráter totalmente independente da realização. (OLIVEIRA:2015, p.2)

Alma no olho não é um filme de cinema ou para a televisão, mas uma peça de
arte, como um quadro ou uma instalação. Sua narrativa circular permite que seja
projetado em looping, exposto em um museu ou outdoor. A narrativa expõe um
discurso político, articulado em mito fundador: a história do negro na América vista
da perspectiva da negritude. (CARVALHO:2012, p.13)

Alma no olho (1976), de Zózimo Bulbul, é exatamente o contrário: experimental e
vanguardista. É uma modesta produção em preto e branco, onde o ator/diretor
conta através de mímica e uso da trilha sonora, a história do negro no Brasil. (…)
Estes filmes são esboços de uma possibilidade estética pluralista,  que um dia
esperamos ver ampliada. (RODRIGUES,1988, p. 65 e 66)
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 Zózimo  BULBUL,  em  entrevista  concedida  a  Ângela  Ness  e  Maria  Beatriz

Nascimento, no Rio de Janeiro em 20 abril de 1988, fala sobre a importância do filme para

ele e as dificuldades em encontrar pessoas para auxiliá-lo em seu projeto:

O  Alma no  olho foi  para  mim uma experiência  muito  forte.  Eu  mesmo sentei,
escrevi e bolei a historinha do filme. Tentei procurar um ator para fazer o filme. Aí
olhei e, não sei, ninguém me inspirou confiança. Entendeu? As pessoas pra quem
eu mostrei achavam uma coisa maluca, era todo em mímica. Resolvi um dia eu
mesmo ir  para a frente  da câmera com o José Ventura,  que era o  diretor  de
fotografia.  E o  Alma no olho eu fiz  assim.  (...)  Paguei  o  laboratório,  paguei  o
Ventura.  Eu  mesmo  montei,  sonorizei,  mixei  e  botei  o  letreiro.
(CARVALHO:2012,p.13 e 14)

.

Vale ressaltar que o período de 1960 e 1970 historicamente é marcado pela luta e

fortalecimento da organização de movimentos negros tanto nos EUA, quanto no Brasil. E

a reafirmação da cultura negra e a luta por direitos civis nos Estados Unidos colaboraram

para  o  surgimento  de  novos  artistas  no  ramo  cinematográfico.  A  black  music tem

aceitação pelos negros e conforme relembra a feminista e ativista social Lélia Gonzáles:

E é no início dos anos setenta que vamos ter a retomada do teatro negro pela
turma do Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), em São Paulo, o alerta geral
do  grupo  Palmares,  do  Rio  Grande  do  Sul,  para  o  deslocamento  das
comemorações  do  treze  de  maio  para  o  vinte  de  novembro,  etc.  No  Rio  de
Janeiro,  enquanto  isso,  ocorria  um  fenômeno  novo,  efetuada  pela  massa  de
negros  anônimos.  Era  a  comunidade  negra  jovem,  dando  sua  resposta  aos
mecanismos  de  exclusão  que  o  sistema  lhe  impunha.  Estamos  falando  do
movimento soul, depois batizado de Black Rio. (GONZALES; HASENBALG, 1982,
30)

Em 1978, Antônio Pitanga, ator que iniciou a carreira cinematográfica em filmes do

movimento do Cinema Novo, dirige o filme Na boca do mundo, a trama se desenvolve a

partir do triangulo amoroso entre uma branca, um negro e uma negra de pele mais clara,

com classes sociais diferentes, conforme explica Tereza Cristina Furtado Matos no artigo

Na boca do mundo: afetos racionalizados no cinema brasileiro.

(...) filme que tem como eixo as relações afetivas entre três “tipos brasileiros”: um
homem negro, Antônio; uma mulata, Teresinha; e uma mulher branca, Clarice. O
casal formado por Teresinha e Antônio tem a vida transformada pela presença de
Clarice, uma mulher rica que chega à pequena cidade litorânea de Atafona, no Rio
de Janeiro, em busca de equilíbrio depois de uma ruptura conjugal. Os recortes de
gênero,  raça  e  classe  costuram  as  interações  entre  esses  três  personagens.
(MATOS:2013,p.62)
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A conclusão da autora a partir da análise do discurso fílmico da película é:

Na boca do mundo faz um interessante debate a respeito de temas importantes do
repertório de problemas sociais nacionais. O cenário em que se passa a história, a
pequena Atafona, é marcado pela pobreza e pela destruição, espécie de metáfora
para tratar  das forças perversas que os mais pobres têm de enfrentar  (o  mar
avança sobre a cidade e destrói tudo pela frente, e são os pobres as principais
vítimas de sua ação, só lhes restando a solidariedade uns dos outros para resolver
o problema). A vila é real, assim como o problema ambiental. O filme lança luz
sobre essa questão e não deixa de revelar a pobreza e a miséria do povoado,
inclusive  através  do  cotidiano  de  Antônio  e  Teresinha,  mas  a  narrativa  não
circunscreve as tensões entre os três personagens à dinâmica das diferenças de
classe. O debate sobre o racismo é provocativo porque assume uma dimensão
específica  do problema e o  faz tocando o âmago daquilo  que costurou nossa
imagem como povo de mestiçagem cordial: os amores inter-raciais. (MATOS:2013,
p.67)

Na década de 1970 também surgem produções que eram comédias  de cunho

erótico,  com  baixo  orçamento  e  pouco  valorizadas  esteticamente  pelos  críticos,

denominadas "pornochanchadas".

(...) a década de 1970 também foi marcada por algumas produções conhecidas
como “pornochanchadas” – em grande parte realizada por produtoras localizadas
numa região conhecida como “Boca do Lixo”, em São Paulo. Eram comédias com
temáticas eróticas realizadas com baixo orçamento e que permitiram que muitos
cineastas  continuassem  a  sobreviver  diante  da  intensa  invasão  do  cinema
hollywoodiano  no  Brasil  e  da  falta  de  espaços  exibidores  para  as  produções
nacionais. (OLIVEIRA,2012,85)

Ainda nos anos 1970 surge Agenor Alves, diretor negro com extensa produção na

sétima  arte  brasileira,  porém  não  muito  falado  por  preconceito  aos  filmes  da

pornochanchada. Carvalho fala sobre o cineasta:

Um dos diretores negros com maior filmografia realizada, Agenor Alves dirigiu seus
principais  filmes  de  longa-metragem  na  Boca  do  Lixo  em  São  Paulo.
Genericamente  designados  de  pornochanchadas,  seus  produtores  têm  outras
formas  de  se  referirem  a  eles.  Agenor,  por  exemplo,  prefere  definir-se  como
realizador de filmes policiais e de aventuras. As cenas de nu feminino, garante,
são  apenas  recursos  para  atrair  o  público  masculino  para  os  filmes.
(CARVALHO:2005, p.92)

Agenor  iniciou  a  carreira  como  fotógrafo.  Seus  primeiros  trabalhos  foram
comerciais e documentários filmados em super-8 e 6 mm. Em 1979 realizou seu
primeiro  filme de longa-metragem,  Tráfico de Fêmeas,  protagonizado  por  Tony
Tornado.  Encantado  com o retorno  comercial  dirige  no  ano  seguinte  Noite  de
Orgia e  As 9 prisioneiras  da Ilha  do  Diabo.  Em 1981 é a  vez  de  A Volta  De
Jerônimo no Sertão dos Homens sem Lei com Alberto Ruchel (O Cangaceiro) no



35

papel principal. No mesmo ano realiza Cafetina de Mulheres Virgens e, em 1984,
Lídia  e  seu  Primeiro  Amante.  Em  1987  filma  uma  das  suas  últimas
pornochanchadas, Eu matei o Rei da Boca. (CARVALHO:2005, p.92 e 93)

Em 1980 a crise econômica afasta o público dos cinemas. As produções brasileiras

não atraem o público, não há investimento nas produções, o mercado exibidor nacional só

exibi  os filmes estrangeiros  (leia-se americanos).  É  o início  de  uma crise que vai  se

estender até os meados dos anos 1990.Porém, houveram momentos significativos no que

tange o cinema negro brasileiro. É em meados de 1980, mais precisamente em 1984, que

Adélia Sampaio realiza o longa metragem Amor Maldito, que seria apenas mais um filme

se a cineasta não fosse negra, filha de empregada doméstica e a primeira a se aventurar

no cinema nacional, com uma temática também inovadora. Adélia faz seu debut na sétima

arte retratando pela primeira vez na telona um casal lésbico. Oliveira relata um pouco do

início  da  carreira  da  cineasta  em seu  artigo  “Kbela”  e  “Cinzas”:  o  cinema  negro  no

feminino do “Dogma Feijoada” aos dias de hoje:

Sua carreira também começa no final dos anos 1960, atuando em vários setores,
de produtora (foi produtora de direção de 72 filmes) a continuísta, junto à geração
do Cinema Novo. É no final dos anos 1970 e início da década de1980 que passa a
dirigir, seus primeiros filmes foram de curtas-metragens. (OLIVEIRA:2016, p.3)

Baseado em fatos e autos do processo, Amor Maldito narra a história de Fernanda,

uma executiva, e Sueli, uma ex-miss, filha de uma família evangélica e opressora, que

comete suicídio. Tornada réu pela morte da ex-companheira, Fernanda é julgada por ser

lésbica e não pelo ato cometido por Sueli. O caso foi de grande repercussão na época, o

que fez surgir o interesse da cineasta em assistir ao julgamento e logo depois retratar a

história.
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A película foi  financiada com ajuda de atores,  atrizes, equipe técnica e muitos

abriram mão de seus salários por acreditar na competência da mineira Adélia. Além disso,

uma grande amiga que trabalhava na FURNAS acreditou no roteiro da diretora e deu uma

ajuda  para  iniciar  as  gravações,  é  o  que  conta  Adélia  sobre  o  financiamento  para

produção em debate realizado em abril deste ano na ÉGBÉ – II Mostra de Cinema Negro

de Sergipe, realizada em Aracaju.

As  dificuldades  não  pararam  por  aí.  Após  o  filme  ficar  pronto,  ela  enfrentou

problemas na divulgação e para que tivesse uma boa circulação, ele foi vendido como

pornochanchada. Assim, o filme conseguiu se pagar, por ser muito barato.

Mesmo sem conseguir apoio financeiro devido ao teor do filme, atores e equipe
técnica se juntaram à diretora para gravar “na marra”, muitos abrindo mão do seu
salário.  A divulgação  precisou  ser  feita  “travestida”  de  filme pornográfico  para
chegar ao público (BIANCHI:2017, p.238 apud SUZANNA).

O filme  Amor Maldito infelizmente é atual por tratar de temas como: lesbofobia,

saúde  mental  feminina  e  padrões  de  beleza,  como  também  as  invisibilidades  das

produções de mulheres negras. Até hoje a diretora Adélia Sampaio, em entrevista ao site

Blogueiras Negras em 2016, aponta alguns motivos que colaboram para que ela ainda

seja a primeira e única mulher, negra e  brasileira que fez um longa-metragem de ficção

distribuído comercialmente em salas de cinema do país nos últimos 33 anos: “Cinema é,

sem dúvida, uma arte elitista, aí chega uma preta, filha de empregada doméstica e diz

que vai chegar à direção, claro que foi difícil! Até porque me dividia entre fazer cinema e

criar meus dois filhos”. 

A crise do cinema que se inicia  em meados da década de 1980 chega a seu

apogeu com o governo do primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar

no país, em 1990, Fernando Collor de Melo. 

A crise econômica brasileira desse período fez com que o público se afastasse das
salas de cinema. Faltava, também, dinheiro para a realização de filmes sérios e
caprichados.  O  cinema  pornográfico  já  representava  metade  das  produções
nacionais  em  1985,  visto  que  eram  realizados  com  baixíssimo  orçamento  e
nenhum apuro técnico. Empresas exibidoras nacionais, aliadas às majors norte-
americanas, deixaram cada vez mais de exibir filmes brasileiros. E os anos 80
prosseguiram com o declínio do produto cinematográfico no Brasil. (LEITE, 2005).

A "Era  Collor",  como  alguns  gostam  de  se  referir  a  esse  momento  histórico
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brasileiro, foi um período em que não houve incentivo para produções cinematográficas

no  Brasil.  O  então  presidente  extingue  o  Ministério  da  Cultura,  a  EMBRAFILMES  e

diversos mecanismos de fomentos importantes para a produção audiovisual brasileira.

A crise do cinema nacional se acentua com a posse de Fernando Collor de Mello
na presidência da república.  Em retaliação à falta de apoio dos artistas à sua
campanha eleitoral em 1989, ao assumir o cargo, Collor extingue o Ministério da
Cultura e a Embrafilme, levando a quase zero o número de produções do cinema
nacional – que só voltaria a dar sinais de vida nos anos 1990, com a criação da
Secretaria  do  Audiovisual  e  o  início  do  momento  que  ficou  conhecido  como
“retomada” do cinema brasileiro. (OLIVEIRA,2012, p. 86)

É questionável se foi realmente só uma “retaliação à falta de apoio dos artistas à

sua campanha eleitoral em 1989”, pois nomes como Cláudia Raia, Edson Celulari, Boni

aderiram a sua campanha e o apoiaram financeiramente. Recentemente tornou-se público

que o debate presidencial entre Lula e Collor foi manipulado. Assim, é possível questionar

se a real intenção do então presidente não foi rever os acordos de concessão de tv, no

início dos anos 1990 com a entrada da TV por assinatura no Brasil. Além de, claro, a

intenção dos governantes de não valorização a cultura e educação.

A situação era tão difícil no período Collor, que os dois maiores festivais do
país − o de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, e o de Brasília − foram
obrigados a buscar novos caminhos. Gramado ampliou seu alcance ao cinema
ibero-americano. Brasília contentou-se em “caçar cineasta a laço”. Ou seja, buscá-
los  onde  estivessem  e  exibir  os  filmes  que  aparecessem,  sem  sonhar  com
qualquer tipo de seleção. (CAETANO:2007, p.197)

No  final  dos  anos  1990,  um  grupo  de  realizadores  negros  de  São  Paulo

começaram a se reunir e refletir sobre o negro no audiovisual. Neste mesmo ano Billy

Castilho exibe seu curta  Ordinária no 9º Festival Internacional de Curtas-Metragens de

São Paulo. No ano de 1999, Noel Carvalho e Jeferson De participam do mesmo festival

com os filmes:  O Catedrático do Samba e  Gênesis 22. No mesmo ano, Jeferson De e

Daniel  Santiago  organizam,  dentro  do  festival  de  curtas,  um  encontro  no  Museu  da

Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) em que comparecem outros diretores. Entre

eles Agenor Alves, Ari Cândido e Celso Prudente.

Em  uma  tentativa  de  tentar  classificar  e  definir  um  cinema  negro,  o  cineasta

Jefferson De lança em 2000, o Manifesto Gênese do Cinema Negro ou Dogma Feijoada,

inspirado  no  movimento  cinematográfico  europeu  Dogma  95,  o  manifesto  polêmico
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satiriza o movimento que discutia o cinema de autor, criando uma proposta de cinema

negro, Jefferson De dizia:

1. O filme tem que ser dirigido por um realizador negro brasileiro.

2. O protagonista deve ser negro.

3. A temática do filme tem que estar relacionada com a cultura negra brasileira.

4. O filme tem que ter um cronograma exequível. Filmes-urgentes.

5. Personagens estereotipados negros (ou não) estão proibidos.

6. O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro.

7. Super heróis ou bandidos deverão ser evitados. (DE:2000)

As reações ao manifesto foram diversas, desde ser um golpe midiático do cineasta

a racismo reverso - como se um negro pudesse ser racista com um branco - entendendo

o  racismo como um sistema de  opressão  de  uma etnia  em supremacia  da  outra.  É

impossível um indivíduo reverter esse quadro histórico, cultural e hegemônico.

O manifesto foi rapidamente absorvido na imprensa e pelo meio, gerando certa
polêmica. Alguns achavam-no meramente imitação do movimento Dogma criado
pelos realizadores europeus. Outros tomaram-no como forma de racismo negro. O
conceito de dogma incomodava os adeptos do mito da liberdade de criação e os
mais maquiavélicos viam nele apenas um golpe de marketing para promover o
cineasta. (CARVALHO:2005, p.96)

Carvalho aponta a importância deste manifesto para as possibilidades do negro no

audiovisual brasileiro:

No melhor sentido tropicalista, o Dogma Feijoada canibalizou o Dogma europeu e,
de quebra, abriu a discussão sobre a possibilidade de um cinema brasileiro feito
por negros, sem o rancor e as queixas que caracterizam esses movimentos. De
forma direta, objetiva e rápida tentava criar uma agenda mínima para pensar um
cinema negro brasileiro. (CARVALHO:2005, p.97)

Os anos 2000, inicia com a efervescência dos debates das questões étnicas em

diversos  campos,  e  o  cinema  não  fica  indiferente  a  isso,  curta  metragistas  e

documentaristas universitários paulistas passam a se encontrar e debater o tema e criam
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um grupo chamado Cinema Feijoada, que mantem um site até 2004. É o primeiro grupo

de cineastas negros a se articular publicamente sobre a questão racial.

O grupo Cinema Feijoada foi a primeira afirmação pública de diretores negros. O
que  é  da  maior  importância  uma  vez  que  o  modelo  de  produção  brasileiro
concentra o poder de decisão nos diretores. Assim sendo, o manifesto do grupo,
vai ao âmago das questões (inclusive raciais) que evolvem a representação, que
é, exatamente, o de discutir quem detém o monopólio de construir representações
de si, do seu grupo social, e dos outros.  (CARVALHO:2005, p.97 e 98)

Em 2001 durante a 5ª edição do Festival de Cinema de Recife, artistas e cineastas

como: Antônio Pitanga, Antônio Pompêo, Joel Zito Araújo, Luiz Antônio Pillar, Maria Ceiça,

Maurício Gonçalves, Milton Gonçalves, Norton Nascimento, Ruth de Souza, Thalma de

Freitas e Zózimo Bubul  assinam outro manifesto,  denominado Manifesto do Recife,  o

mesmo reivindica políticas públicas para a realização de filmes negros, caminhos para a

um  cinema  nos  moldes  do  manifesto  anterior  seja  possível,  além  de  denunciar  as

representações étnicas no audiovisual brasileiro.

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 e 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. (MANIFESTO DO
RECIFE,2001)

Durante a mesma edição do festival Joel Zito Araújo lança o filme A negação do

Brasil, o longa metragem documentário, narra a trajetória de personagens e atores negros

na televisão brasileira, analisando as personagens das telenovelas, a produção é uma

refutação do manifesto assinado naquele ano, o diretor mostra através de entrevista com

atores e atrizes negras, diretores, autores e imagens de época que colaboram para que

poucos negros ainda se aventurem pelo terreno da imagem. Ainda hoje a nossa mídia

ainda não tem essa diversidade pregada,  conforme aponta a pesquisa realizada pelo

Grupo  de  Estudos  Multidisciplinares  de  Ação  Afirmativa  (GEMAA)  do  IESP-UERJ em
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2014, chamada "A cara do cinema nacional: perfil de gênero e cor dos atores, diretores e

roteiristas dos filmes brasileiros (2002-2012)” .

A pesquisa apontou que dos filmes analisados, 84% dos diretores são homens e
brancos,  13%  dos  diretores  são  mulheres  de  cor  branca  e  apenas  2%  dos
diretores são homens e negros. Não foi identificada nenhuma diretora mulher e
negra. Entre a função de roteirista, segue a discrepância: homens de cor branca
representa 74% das produções, enquanto mulheres de cor branca ocupam 26% e
apenas  4%  dos  roteiristas  são  homens  negros.  Novamente,  entre  os  filmes
analisados não há mulheres negras na função de roteirista. (MONTEIRO:2016,
p.07)

Janaína Oliveira (2016) ao comparar os dois manifestos em seu artigo afirma:

Desde  modo,  comparando  os  dois  movimentos,  é  possível  afirmar  que,
diferentemente  do  Dogma  Feijoada,  se  tratava  mesmo  de  um  manifesto,  um
chamado de atenção às demandas para transformação nos modos de representar
o negro no cinema. Já o Manifesto de Recife pode ser considerado o primeiro
movimento que almeja,  na história do cinema negro,  a elaboração de políticas
públicas de ação afirmativas para o audiovisual. Em comum, além das demandas,
ambos se desdobraram na produção de reflexões sobre o negro no audiovisual
brasileiro pelos próprios cineastas, como podemos ver nos trabalhos de Jéferson
De (2005) e Joel Zito Araújo (2001). É preciso destacar, contudo, que em ambos
os casos, a participação feminina é proporcionalmente bem pequena, contando
apenas no a realizadora Lílian Solar Santiago, no caso do Dogma Feijoada, e com
as atrizes Maria Ceiça, Ruth de Souza e Thalma de Freitas, no caso do Manifesto
de Recife. (OLIVEIRA:2016, p.04)

Tivemos alguns ganhos com o primeiro governo de Lula (2003-2006), através de

políticas públicas que focam não só na produção, mas no tripé produção, distribuição e

exibição, e também na preservação e formação. Os editais de fomento ao audiovisual, a

criação  da  Secretaria  do  Audiovisual,  e  as  políticas  de  ações  afirmativas  que  fazem

recorte de gênero e raça dentro dos editais de ampla concorrência colaboram para que

minimamente hoje tenhamos mulheres negras com uma crescente produção de curta-

metragem  em  várias  regiões  do  país,  como:  Larissa  Fulana  de  Tal,  Yasmin  Thainá,

Sabrina Fidalgo, Juliana Vicente, Renata Martins, entre outras.

De  acordo  com  os  apontamentos  deste  capítulo  concluímos  que  a  população

afrodescendente  demora  muito  para  conseguir  montar  as  suas  imagens,  recorrendo

sempre de artifícios independentes para a realização de sua produção.

Assim como a abolição da escravatura, a demora na inserção do negro no mercado

cinematográfico  se  deve  a  poucas  oportunidades  conseguidas  por  essa  significativa

parcela da população nacional.



41

Neste  breve  apanhado  geral  das  produções  negras  relevantes  no  período  pós

Cinema Novo  e  a  ditadura  militar  no  país  faz  se  necessário  uma reflexão  para  que

possamos entender o que gerou hoje a presença feminina negra no cinema de curta-

metragem. É importante também o resgate histórico de Adélia  Sampaio,  em nível  de

representatividade, nos mostrando que é possível fazer cinema sendo mulher e negra no

Brasil.
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Capítulo 3 – O ponto de vista das mulheres negras

Neste capítulo abordaremos as mulheres negras que estão atualmente produzindo

cinema  no  Brasil,  suas  trajetórias,  os  desafios  dessas  cineastas,  as  dificuldades

encontradas, suas referências, como elas pensam o futuro dessas produções, o que elas

entendem do cinema negro atual e o que é cinema negro para elas. São jovens, negras,

acadêmicas,  de  vários  lugares  do  país,  algumas  com  reconhecimento  internacional,

outras nem tanto, mas todas são apaixonadas pela sétima arte. 

É fato que há um crescente número de mulheres negras produzindo atualmente,

mesmo que sejam curta-metragem, o que não diminui a importância da representatividade

nessas produções cinematográficas, conforme afirma Janaína Oliveira em artigo já citado

no capítulo anterior “Essa nova geração compõe a base do movimento contemporâneo do

cinema  negro  no  país,  que,  me  arrisco  a  dizer,  é  um  cinema  negro  no  feminino.”

(OLIVEIRA:2016,  p.  06).  Para  que  possamos  entender  como  esse  processo  de

empoderamento  da  câmera  aconteceu  por  parte  das  mulheres  se  tornando  não  só

protagonistas,  mas também autoras de suas imagens,  é preciso saber  que a luta  no

movimento negro feminista brasileiro, além das políticas internas de ações afirmativas e o

acesso popular às novas tecnologias, colaboraram muito para que essas mulheres entrem

no mercado.

Nesse  sentido  propomos  investigar  quais  fatores  auxiliaram a  possibilidade  do

cinema feminino do Brasil contemporâneo estar em crescente produção, colocando em

evidência diversas cineastas negras,  como Yasmin Thainá (RJ),  Juliana Vicente (SP),

Fernanda  Almeida  (SE),  Larissa  Fulana  de  Tal  (BA),  Sabrina  Fidalgo  (RJ),  Luciana

Oliveira  (SE),  Rosa  Miranda  (RJ),  Pãocomegg  (SP),  Janaína  Oliveira  (RJ),  Viviane

Ferreira (BA), Érica Sansil (RJ), Everlane Moraes (BA), Renata Martins, Marise Urbano

(BA), Daiane Rosário (BA), Beatriz Vieirah (SE),  Renata Dorea (RJ),  Carol  Rodrigues,

Ethel Oliveira (RJ), Clarissa Brandão, Isabela Godoi (SP), Naira Évine, Viviane Laprovita,

Dandara  Morais,  Camila  Moraes  e  tantas  outras  mulheres  brasileiras  que  resistem e

colocam na tela sua auto representação. 

Nossa análise do cinema negro feminino abordará a estética do cinema negro,

passando por seus desafios e dificuldades, a importância da auto representação através

da imagem da mulher negra, análise das imagens que estão sendo produzidas por elas e
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a partir da entrevista com três cineastas negras, traçar um perfil das mulheres que estão

produzindo cinema atualmente no Brasil.

Conforme já  destacamos em capítulos  anteriores,  as  dificuldades  do  negro  de

fazer cinema e a longa demora da população afrodescendente se ver representada nas

telas  se  deve  à  barreira  invisível  que  ainda  impede  a  ascensão  social  e

concomitantemente o acesso à cultura, às novas tecnologias e equipamentos da sétima

arte.

Pretendemos  expor  os  diversos  pontos  de  vistas  de  negras  nessa  sociedade

excludente, que elas carregam nas costas sendo cotidianamente julgadas e excluídas

duplamente,  por  sua  etnia  e  seu  gênero,  que  julgam  não  ter  valor,  somente  servir,

conforme Bell Hooks explana em seu texto Intelectuais Negras:

O  sexismo  e  o  racismo  atuando  juntos  perpetuam  uma  iconografia  de
representação da negra que imprime na consciência cultural coletiva a ideia de
que  ela  está  neste  planeta  principalmente  para  servir  aos  outros.  Desde  a
escravidão até  hoje  o  corpo da negra tem sido visto  pelos ocidentais  como o
símbolo quintessencial de uma presença feminina natural orgânica mais próxima
da natureza animalística e primitiva. (HOOKS:1995, p.468)

Engana-se quem pensa que as mulheres negras só falam sobre dores e rancores.

É importante lembrar que o cinema negro é um cinema de resistência, e o cinema em si é

uma arte política. Ele imprime ideias e estereótipos há anos. É inocente pensar que o

cinema é apenas entretenimento, e redundante falar que o cinema negro é político, já que

todos os cinemas são um ponto de vista e demarcam um posicionamento político. Adriano

Domingos Monteiro em seu artigo A Emergência de um (Novo) Cinema Negro Brasileiro:

Representação,  Identidades  e  Negritudes afirma  que  "a  representação  do  negro  no

cinema, em que, o debate está para além da invisibilidade destes ou dos historicamente

personagens estereotipados, mas sim da ocupação desses atores sociais por trás das

câmeras." (MONTEIRO:2016, p.3), por isso a importância em falar dessas cineastas e a

disputa de poder existente no campo da sétima arte. Nesse sentido, afirma Monteiro:

É importante observar que neste caso estamos nos referindo a uma disputa por
representação  e  afirmação  identitária  em decorrência  da  consequência  de  um
projeto  de nação que consistia  processo de miscigenação que representava a
“harmonia entre as raças” fundadoras do país, que na verdade revelou-se como
etapa para um embranquecimento e a mídia, o cinema apresenta-se como reflexo
desse ideário (indisfarçável). (MONTEIRO, 2016 apud ARAÚJO, 2006)
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Cabe ressaltar a inexistência de mulheres negras como e diretoras nas produções

ficcionais de longa-metragem do país nos últimos 50 anos, constata recente pesquisa do

Grupo de Estudo Multidisciplinares das Ações Afirmativas, 

A ausência  completa  de  mulheres  pretas  e  pardas  na  função  criativa  mais
prestigiosa  do  cinema  corrobora  a  crítica  de  autoras  feministas  negras,  que
identificam as mulheres negras nas posições mais baixas da hierarquia  social.
(CANDIDO, DAFLON, JÚNIOR,2016)

Os  efeitos  dessa  falta  de  representatividade  da  população  afro-brasileira  nas

produções cinematográfica do país agravam ainda mais essa condição de invisibilidade

do negro e, principalmente, da mulher negra, mantendo o negro na condição subalterna

através de imagens impregnadas de preconceitos e criando crianças e adolescentes sem

exemplos positivos de sua etnia, conforme apontam os autores João Grandino Rodas e

Celso Prudente no texto Reflexões para o discernimento do Estereótipo e a imagem do

negro: "a principal vítima do estereótipo da imagem do afrodescendente, provavelmente,

são as crianças e jovens, faixas etárias fundamentais para a formação do espírito de

cidadania,  tão  caro  para  uma  sociedade  verdadeiramente  democrática."(RODAS  &

PRUDENTE, 2009.pg. 505). 

3.1. Quem são essas mulheres?

 Durante  nossa  pesquisa  de  nomes  dessas  diretoras  e  obras  das  mesmas,

tentamos delinear um perfil, uma breve investigação sobre quem eram essas cineastas e

percebemos que maioria delas, são jovens, na faixa dos 20 aos 30 anos. A maioria, se

não todas,  têm formação acadêmica sendo elas  as  primeiras  graduandas na família,

conforme afirmam as três cineastas com as quais conversamos sobre cinema negro atual.

 

Graças a Deus que não fiz jornalismo! (rs) fiz um período só, desisti...  Porque
meus pais não tinham condições financeiras de pagar o curso mais, né? E aí eu
passei no vestibular para audiovisual, e aí eu consegui encontrar mais ou menos o
que que eu queria fazer. (OLIVEIRA, 2017)

Como nada pra mulher preta é fácil, eu passei assim várias complicações até fazer
minha matrícula, eu trabalhava e estudava, então eu trabalhava de dia, de noite eu
estudava,  e  como eu terminei  com 17 anos,  hoje  eu  tenho 25,  eu voltava  do
trabalho e estudava pro vestibular, diariamente até passar no vestibular da federal
da Bahia. Isso tudo pra mim foi muito bom, pra minha família, eu fui a primeira da
família a ingressar no ensino superior. (ROSÁRIO,2017)
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O ingresso dessas mulheres na academia é fruto da luta do movimento negro que

culminou na criação e implementação das políticas públicas de ações afirmativas nas

universidades,  possibilitando  o  acesso  dessa  parcela  da  população  nos  espaços

acadêmicos.

Outro fator importante a ser considerado sobre a entrada das mulheres negras no

ramo cinematográfico é para Santos e Berardo o desenvolvimento de novas tecnologias,

como a internet, o vídeo, passando para a câmera digital, etc.

O desenvolvimento de novas tecnologias e formas de representação possibilitou a
ampliação  do  acesso  de  minorias  à  produção  e  veiculação  de  filmes.  Essa
democratização  provocou  uma  mudança  radical  nas  possibilidades  de
representação do sujeito, e a mulher negra pode, ela própria produzir e veicular
sua imagem. Estas novas possibilidades têm levado à consciência do poder da
cultura visual cinematográfica contemporânea, no Brasil  e no mundo de que a
mulher negra pode e realmente faz cinema. (SANTOS e BERARDO:2014,p.246)

Sendo assim, podemos dizer que a luta do movimento negro é fundamental para a

inserção da mulher negra no cinema, assim como os avanços tecnológicos, e, para além

disso, a oportunidade de acesso a essas novas tecnologias pelas populações de baixa

renda.  O acesso a essas tecnologias,  a  aproximação do cinema, a troca com outros

cineastas, com outros cinemas através de espaços não tradicionais de saberes também

colaboram para que essa presença feminina negra aumente.

3.2. Qual o nosso lugar?

De todas as atrocidades que a escravidão trouxe à população negra, a maior foi a

desagregação da origem, o esquecimento do seu passado, o afastamento de sua raiz e

de suas referências. O negro ao adentrar em solo brasileiro, era lhe renegado o direito de

usar  o  seu  nome,  que  identificava  a  tribo  a  que  pertencia,  a  sua  origem,  sua

ancestralidade,  obrigando-o  através  do  ritual  católico,  se  converter  a  uma  religião

completamente diferente. Com ferro e brasa marcar seu corpo com um nome ocidental.

Foi nos tirado o nosso lugar, não só físico, mas nosso espaço identitário. “Pode-se afirmar

que  as  identidades  são  representações  construídas  socialmente,  e  o  cinema,  como
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linguagem,  funciona  como  um  mediador  possível  de  práticas  representacionais  na

produção de identidades.” (SANTOS e BERARDO:2014, p.247)

Durante a 2ª ed. ÉGBE – Mostra de Cinema Negro de Sergipe, em abril de 2017,

na cidade de Aracaju, realizei encontros com duas cineastas, que assim como eu, tiveram

seus filmes selecionados para o evento e a realizadora e produtora da mostra, que foi

filmado  para  esta  pesquisa.  Nesses  encontros,  através  das  falas  dessas  mulheres

podemos perceber que estamos sempre na busca do nosso lugar, do resgate do nosso

espaço identitário,  impregnado de arquétipos,  massificados pelo olhar do outro.  Fazer

esse resgate perpassa pela descolonização do olhar, essa reconfiguração do olhar não é

subjetiva, ela ultrapassa os limites do campo do pensamento e extravasa para o físico,

para o cabelo, para o corpo. Quando negras começam a questionar os padrões estéticos

estabelecidos socialmente, inevitavelmente ela vai se deparar com a falta de referência,

de representação, de exemplos, de raiz.

Quando uma mulher negra representa uma mulher negra no e através do cinema
está  fazendo  mais  que  narrar  essa  condição  e/ou  situação  humana,  está
produzindo uma representação desse sujeito em busca de sentido e portanto, de
identidade. (SANTOS e BERARDO:2014, p.248)

Quando questionamos as diretoras sobre sua trajetória, elas nos apontam o acesso

à academia como principal forma de chegar ao cinema e através dos seus relatos na

educação  superior,  é  nítido  o  quanto  ainda  precisamos debater  esse  tema para  que

tenhamos na universidade uma real pluralidade nos estudos do campo cinematográfico e

a  urgente  necessidade  de  pesquisas  que  apontem  a  presença  negra.  A  cineasta

sergipana Fernanda Almeida, afirma:

Cinema tem que ser para um público em geral, não é porque existe cinema negro,
que  ele  é  só  para  o  negro,  e  não  é  para  o  branco  também,  para  que  os
professores possam passar pra gente, para que em todos os lugares seja visto
aquele cinema. É isso que eu sinto falta. (ALMEIDA, 2017)

A fala de Almeida nos faz pensar qual o cinema essas negras e negros têm acesso

na universidade. Quais as referências que temos para fazer as nossas produções? Como

fazer  a  descolonização  do  olhar  dessas  mulheres  universitárias  de  audiovisual?  A

cineasta conta que tem um projeto, em fase de captação, de uma personagem feminina,

sergipana  que  foge  dos  estereótipos  atribuídos  a  ela,  mas  que  só  percebeu  a
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possibilidade dessa personagem ser interpretada por uma atriz negra após Noel Carvalho

dos Santos, na época seu professor, questioná-la sobre a etnia desta personagem.

Porque muitas vezes a gente não se reconhece, porque a gente não se vê, porque
não foi colocado pra gente, porque a gente nem sabe que existe muitas vezes, a
gente começa a ter indagações da falta quando é causado na gente, que até então
você começa a reparar. Porque não teve nenhuma paquita negra? Porque eu não
sou protagonista de novela? Sem precisar de um homem branco pra me socorrer,
pra me defender? Mas demora essas indagações, é isso, pra ela vir eu acho que
tem que alguém ou o próprio cinema, situar a gente, provocar a gente do que tá
faltando. A gente tá precisando de um lugar. (ALMEIDA, 2017)

 Daiane  Rosário,  baiana,  montadora  que  também conversamos  afirma  que  sua

trajetória inicia antes da universidade, através de uma tia que fazia cobertura de eventos

sociais: casamentos, aniversários, seu contato com a linguagem acontece através de um

curso livre de audiovisual da qual se tornou professora do mesmo antes de ingressar na

Universidade Federal da Bahia, e fala um pouco da sua experiência na academia:

Eu comecei a me descobrir dentro da universidade. A universidade me abriu várias
portas, mas mesmo assim me fechou muitas outras. Por que estar na universidade
é uma luta diária, ainda mais sendo mulher e negra na universidade. É uma luta
constante, então a universidade me proporcionou vários conhecimentos também,
me subtraiu alguns outros né? No sentido da representação e outras coisas. Até
então o cinema que a gente aprende na universidade é o cinema branco né? É um
cinema que a gente ainda não tinha a identificação que eu queria e aí nessa minha
busca  pelo  cinema negro é  que de  fato  posso dizer  que eu me intitulo  como
cineasta negra há uns 3 anos, foi quando eu comecei a conhecer o movimento de
cinema baiano, né? (...) e até então eu não sabia quem era Zózimo Bulbul, não
tinha essa referência de Grande Otelo, a gente sabia porquê de certa forma em
História do Cinema Brasileiro dentro da universidade ele vai ter que falar, mas não
se  aproximam  em  dizer  da  importância  dessas  pessoas  na  nossa  formação
enquanto cineasta negro, então assim é um epistemicídio  muito grande que a
gente vive dentro da academia, porque a gente procura nossas referências e não
acha. E independente da gente fazer cinema a gente tem que encontrar nosso
lugar, não é? (ROSÁRIO,2017)

Luciana Oliveira, realizadora, figurinista e produtora da ÉGBE - Mostra de Cinema

Negro de Sergipe também fala da deficiência da academia em fazer um resgate histórico

da condição do negro no cinema.

No início, então, é uma coisa perturbadora até, porque na minha graduação eu
não conheci o cinema negro,  não conheci nenhum realizador negro,  acho que
apenas Spike Lee, a gente consegue, sempre saber porque ele é um cineasta já
bem mais circulado, pensando no cinema que ele faz, ele tem mais produções,
enfim, mas como referência, no início como eu pensava mais numa questão de
gênero, inicialmente, antes de me entender como mulher negra, eu gostava muito
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do cinema feminista. (OLIVEIRA, 2017)

Nessas conversas conseguimos estabelecer diversos pontos de convergência nas

falas  dessas mulheres:  a  busca por  um lugar  dentro  da  sétima arte,  não apenas de

reconhecimento público, sucesso profissional, mas de identidade, representação delas e

de  outras,  um  fortalecimento  para  a  comunidade  negra  em  geral.  Nestas  palavras

reconheço  a  denúncia  feita  por  Hooks  em  seu  artigo  Intelectuais  Negras,  sobre  a

dificuldade que negras têm de serem reconhecidas na academia, na falta de pluralidade

que a universidade em geral prega mas não efetiva.

É  impossível  que  floresçam  intelectuais  negras  se  não  tivermos  uma  crença
essencial  em  nós  mesmas  no  valor  de  nosso  trabalho  e  um  endosso
correspondente do mundo a nossa volta para apoiá-lo e alimentá-lo. Muitas vezes
não podemos procurar nos lugares tradicionais o reconhecimento de nosso valor
temos  a  responsabilidade  de  buscá-lo  fora  e  até  criar  diferentes  locações.
(HOOKS:1995,p.475)

Para a realizadora e pesquisadora Janaína Oliveira essas mulheres fazem parte de

uma  nova  geração  do  cinema  brasileiro,  que  tem  sua  estética  referenciada  em

profissionais  negros  e  que  altera  radicalmente  a  representação  da  mulher  negra  no

cinema.

Vale a pena ressaltar, mesmo que a título de ilustração, que estas jovens mulheres
negras se posicionam firmemente nas querelas acerca da representatividade no
setor  audiovisual  brasileiro.  Fazem-no  com  embasamento  histórico,
cinematográfico e conhecimento de políticas públicas.  Estamos presenciando o
florescimento de uma geração que tem fortes possibilidades de alterar,  de um
modo geral, o status atual das representações da população negra no audiovisual,
e das mulheres negras de forma específica. (OLIVEIRA:2016,p. 08)

As atuais  cineastas negras reivindicam um lugar que se contrapõe ao imposto,

descolonizando  as  telas  e  trazendo  novas  representações  de  mulheres  normais,

personagens fictícios que narram histórias com temas caros pelo ponto de vista negro de

acordo com Edileuza Penha de Souza e Joana d’Arc Batista Herkenhoff no texto Garoa,

Sai Dos Meus Olhos! : O Cinema Na Renovação Do Imaginário Negro:

Em  contrapartida  a  esse  cinema  tradicional,  consolidado  como  processo  de
dominação que acompanha o modelo  de poder hegemônico global  (QUIJANO,
2005), apresentamos o Cinema Negro Brasileiro, como possibilidade concreta de
se contrapor à colonialidade, por buscar edificar um cinema como um movimento



49

necessário de pensamentos e ações não racistas, não patriarcalistas, suscitando,
por  conseguinte,  uma  outra  cosmogonia  imagética,  a  partir  de  categorias  de
gênero e raça. (SOUZA e HERKENHOFF:2016,p.4)

Para  o  autor  Celso  Prudente,  "O  cinema  negro,  portanto,  ainda  pode  ser

caracterizado  como  “arte  de  causa”,  pois  busca  fazer  valer  a  humanidade  do  negro

negada ao longo da história." (PRUDENTE, 2005. 72), um resgate da sua ancestralidade,

da sua cultura, origem roubada e negada ao longo da história.

3.3. A estética do cinema negro feminino

Ao analisarmos a obra dessas cineastas, devemos levar em consideração toda sua

trajetória  e  sua  construção  como sujeito  social  de  mulher  negra  conforme aponta  os

autores Santos e Berardo:

A partir de suas produções cinematográficas, a maioria curtas metragens, se pode
captar  aspectos de um modo diferenciado de compreender  a  feminilidade  e a
negritude  na  visão  das  próprias  mulheres  negras.  Acredita-se  que  podem ser
desvelados outros pontos de vista que tragam à baila poéticas que considerem
esta categoria de sujeitos por um conjunto de simbólicos muito mais amplo, num
contexto de relações de gênero e raça. (SANTOS e BERARDO:2014,p.251)

Apesar de suas produções ainda serem curta-metragens, retratam em sua maioria

a realidade da mulher negra brasileira, seja expondo a sua dor, ou seus amores, sua cor,

o corpo. "É uma produção muito diversificada", como afirma Luciana Oliveira na conversa.

Eu acredito que a gente tem um cinema muito diverso hoje, sabe? Pensar que o
cinema negro, que a gente faz hoje é apenas tratar de genocídio, é você pensar
de uma maneira muito limitada, é você não conhecer mesmo o que que a gente
está  fazendo,  é  você  falar  sem  saber  o  que  está  sendo  realizado,  sem
acompanhar. (OLIVEIRA,2017)

É preciso pensar a corporeidade dentro dos cinemas negros, é importante lembrar

que é através da pele que esses homens e mulheres são identificados, categorizados e

extirpados.  É  revolucionário  ter  esses  corpos  na  tela,  desconstruindo  os  estereótipos

criados pela branquitude. É necessário entender todas as vicissitudes que englobam a

representação da mulher negra no cinema brasileiro. Conforme Júlio César dos Santos

afirma  em  seu  artigo  Cinema,  Mediação  e  Identidades:  mulheres  negras  produzindo
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imagens-metáforas de si mesmas: “O próprio filme pode identificar quem, quando, como,

onde e por quê se faz cinema, seja ficcional ou documental, em todos os casos, se pode

relacionar o cinema às identidades.” (SANTOS:2015, p.3)

Ao  analisar  o  filme  Kbela,  realizado  de  forma independente  e  coletiva,  Souza,

assim como, Oliveira destaca a temática que a obra tem para a representatividade da

mulher negra:" 'Kbela' é, acima de tudo, a celebração deste encontro de mulheres negras

que  juntas  afirmam  suas  identidades.  ’Kbela‘  é  um  filme  de  celebração."

(OLIVEIRA:2016,p. 08)

Kbela é um filme é realizado por uma mulher negra; protagonizado por mulheres
negras; sua temática está relacionada à cultura negra brasileira,  por trazer um
tema especialmente caro às mulheres negras, em seu processo de construção
identitária, que é o cabelo como elemento ligado à consciência da ancestralidade e
da beleza negra. (SOUZA e HERKENHOFF:2016,p.5)

Kbela tem referências  claras  ao filme  Alma no Olho,  do diretor  Zózimo Bulbul,

Yasmin Thainá fala abertamente sobre sua admiração ao cineasta negro em entrevistas

disponíveis na internet.

KBELA é um filme inspirado na linguagem do filme Alma no Olho, do grande e
importante cineasta negro brasileiro Zózimo Bulbul. “Quando vi esse filme, pirei, o
cara fez o que fez no filme quando eu não era nem nascida.  Zózimo era um
grande  inventor,  um  grande  articulador  de  linguagem  cinematográfica.  Ele  já
hackeava antes mesmo da internet chegar no Brasil. Era um verdadeiro hacker, no
sentido de combinar coisas, de reinventar, de hackear mesmo o cinema caretão,
sabe?”  (Portal Geledés, 2015)

Yasmin  Thainá,  cineasta,  negra,  24  anos,  formada  na  PUC Rio,  moradora  da

baixada fluminense,  região desvalorizada e periférica  do Rio de Janeiro,  assim como

nossas entrevistadas, tem uma trajetória de vida diferente da maioria dos seus colegas

estudantes. Seu filme conseguiu esgotar a lotação de um dos maiores cinemas do Rio de

Janeiro, o Cine Odeon, que devido ao sucesso a sala de exibição cedeu mais um final de

semana para exibição do filme que novamente teve as sessões lotadas.

Outra cineasta negra, periférica, baiana que teve bastante destaque em 2015 foi

Larissa Fulana de Tal, seu filme Cinzas foi selecionado para diversos festivais do país e

do mundo, o filme narra um dia na vida de Toni, um jovem negro, universitário, pobre,

operador de telemarketing, a inspiração de Larissa vai além mar, a diretora recorre ao pai
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do cinema africano Ousmane Sembene para mostrar a vida de sua personagem, como

confirma a autora Oliveira:

No filme, a referência de Fulana de Tal que elegemos apontar é a de Sembène.
Mas, não raras vezes, em suas entrevistas e intervenções públicas em eventos e
mostras de cinema, Fulana de Tal se refere a Bulbul e na famosa frase dita pelo
realizador  que  “O cinema é uma arma,  nós  negros  temos uma AR-15 e com
certeza sabemos atirar”.  E assim, ela se posiciona. Na militância explícita pelo
cinema negro no país, na luta pela construção de representações complexas da
população negra. (OLIVEIRA:2016,p. 07)

Cinzas, ao contrário de Kbela, não é independente. Ele é fruto de um edital público

de ações afirmativas, da qual foi selecionado, porém houve muita polêmica na liberação

do capital  para  sua realização,  já  que houve um processo para  acabar  com o edital

conforme explica Oliveira no seu texto:

O  ano  de  2012,  Fulana  de  Tal  foi  contemplada,  junto  com  outros  jovens
realizadores negros, com a primeira edição do edital Curta Afirmativo, lançado pelo
Ministério da Cultura do Brasil para a realização de seu segundo filme “Cinzas”. O
Edital sofreu críticas e retaliações por parte de alguns grupos, chegando mesmo a
ser temporariamente suspenso em virtude de ação movida por um advogado do
estado do Maranhão que afirmava que a iniciativa do Ministério da Cultura era, na
verdade,  uma atitude racista,  geradora de desigualdades,  e não promotora de
inclusão.  (...)  Ao  final  de  2014,  enfim os recursos foram liberados e os  filmes
começam  a  ser  entregues  e  concluídos.  Dente  eles  está  “Cinzas”.
(OLIVEIRA:2016,p. 06)

Ao propor para nossas entrevistadas uma reflexão no cinema negro brasileiro atual,

elas destacam alguns pontos que novamente convergem, todas perpassam a questão da

auto representação:

Acho  que  o  filme  é  uma  forma  da  gente  colocar  tudo  que  a  gente  sente,
principalmente se for documentário, a gente consegue documentar tudo que nos
interessa,  desde  nossas  indagações  pessoais  até  coisas  que  a  gente  vê
diariamente, Um grupo cultural, (...), coisas folclóricas, mas as minhas indagações
sempre foram políticas,  foi  difícil  perceber  isso que foi  político,  mas quando a
gente começa a se aprofundar e estudar aí você vê porque fazer filme? Porque a
gente  transmite  aquilo  que  a gente sente,  que  a gente  pensa,  o  que a gente
almeja, o que a gente quer que as outras pessoas vejam, e causar, a gente quer
que cause dor, se não for a nossa dor que a gente tá sentindo ali naquele roteiro,
mas que cause algo. Seja tristeza, alegria, qualquer outro sentimento, essa pra
mim  é  a  minha  maior  indagação,  provocar  o  outro,  independente  se  for
documentário ou ficção. (ALMEIDA,2017.)

O cinema negro brasileiro hoje é, a gente vê hoje, claro o protagonismo da mulher,
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nós estamos produzindo mais, pelo menos é o que eu vejo, porque são muitas
produções femininas, a gente fez agora a 2ª edição da Mostra de Cinema Negro
de Sergipe e a maioria das produções que a gente recebeu, realmente,  foi  de
mulheres, e é muito interessante perceber o quanto tem sido diversificada essas
produções, porque, assim, em alguns espaços que a gente vai e que não sabem
exatamente o que é cinema negro, eles acham que estamos dialogando apenas
com questões de raça, né? Racismo, essas coisas que a gente sofre, que eu acho
que é necessário a gente falar, o que eu acho que a questão o jeito mesmo, mas a
gente consegue perceber um cinema bem diversificado, desde ficção científica,
afrofuturismo, que é uma coisa muito interessante, gênero, raça, claro, sempre,
mas  tem  coisas  muito  diferentes  sendo  produzidas,  retrata  a  nossa  infância,
retrata  nossa  arte,  da  nossa  música,  trata  também  de  memória,  né?
Ancestralidade. E eu acho que essa coisa da memória é muito importante, tem
que resgatar mesmo essas pessoas que são nossas referências, e preservar a
história delas. Eu tenho visto dessa forma, acredito que a gente tem um cinema
muito diverso hoje, sabe? Pensar que o cinema negro, que a gente faz hoje é
apenas tratar de genocídio, é você pensar de uma maneira muito limitada, é você
não conhecer mesmo o que que a gente está fazendo, é você falar sem saber o
que está sendo realizado, sem acompanhar. (OLIVEIRA,2017)

A gente quer focar em alguma temática, um gênero que crie essa identificação, e
eu acho que fazer cinema negro pra mim é a minha identidade, me intitulo uma
cineasta negra é como se eu tivesse me reconhecendo no mundo, né? Como se
eu me sentisse abraçada né?  Por que até então eu era cercada por um mundo
branco. Fazia filme de cultura, arte, mas era tudo muito superficial, onde a nossa
demanda não é colocada na tela né? Porque essas especificidades de acesso ao
teatro, a cultura a representar várias divergências que o mundo branco vive, não
representava as ... que eu como mulher e negra, no meu povo, enquanto minha
família,  moradores  do  meu bairro,   vivia  cotidianamente.  A gente não quer  só
denunciar, a gente quer informar as pessoas que se dizem desinformada, (porque
todo mundo sabe o que acontece)  de que a gente passa muita  dificuldade lá
dentro.(ROSÁRIO,2017)

 

Percebemos nessas falas que essas mulheres trazem consigo ao longo da sua

trajetória a sede de ser donas de suas histórias, a vontade de contar as suas verdades e

expor  seus  pontos  de  vistas,  sendo  inevitável  falar  sobre  a  representatividade  ainda

negada nas produções brasileiras.

3.4. Dificuldades e desafios das cineastas negras

Durante  essa  pesquisa  percebemos  diversos  fatores  que  colaboraram  para  a

demora em se ter essas mulheres no protagonismo das produções, não só pelo racismo

que  impera  na  sociedade,  mas  também outros  que  fomos  desvendando  através  das

entrevistas  feitas para este  trabalho.  “A dificuldade contemporânea é compreender se

estas  imagens  são  representações  sociais  ou  um  estilo  perseguido  por  cineastas

brasileiras/os, como uma feição nacional.” (SANTOS e BERARDO:2014, p.252) 
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A autora  do  texto  O  desafio  estético  para  o  cineasta  negro,  Merinéia  Ribeiro

relembra algo que constantemente Grande Otelo  denunciava:  a  falta  de  equipamento

técnico que retratasse o corpo negro mais próxima da realidade. Sabemos que nenhum

equipamento criado pelo homem será capaz de substituir  o olho humano, apesar dos

grandes avanços tecnológicos ainda não temos uma precisão de nitidez de imagem, esse

problema se agrava quando a câmera de cinema, ainda nos dias de hoje, é calibrada

somente para a temperatura de luz da Europa, EUA e do Japão, deixando a população

dos trópicos a margem da sua representação mais próxima do real.

Sem uma iluminação correta, os detalhes finos de expressão do ator ou atriz afro-
descendente ficam empobrecidos, mesmo que haja o trabalho com maquilagem
adequada. Uma má iluminação incorre em risco de ter sublimada a delicadeza
dessa  pele.  Assim  afirma o  fotografo  Carlos  Ebert,  um profissional  sensível  e
preocupado em desenvolver um trabalho que venha valorizar a percepção da pele
negra. (RIBEIRO:2006. p.162)

A diretora Sabrina Fidalgo, carioca, teve seu último filme "Rainha" vencedor do

Festival Internacional do Rio na categoria júri popular. Em conversa a caminho de uma

homenagem em comemoração aos seus 10 anos de carreira, ela relata sua dificuldade

em encontrar profissionais que fotografem o corpo negro, ou que aceitem os desafios de

trabalhar a imagem do negro.

Para  nossas  entrevistadas,  os  desafios  vão  para  além  da  técnica,  mas  no

empoderamento  para  produzir  suas  ideias,  seus  projetos,  conseguir  financiamento,

espaço de exibição. Rosário explica as suas dificuldades subjetivas, mas que demarcam

seu território corpóreo.

Pra mim é um grande desafio atuar na área que eu fiz, né? Fazer cinema na Bahia
ainda é muito difícil, ainda é um mercado muito hostil, né? Ai, vai bater na tecla pra
gente  que  é mulher  negra,  pra  ter  mais  espaço,  tomar  esse  protagonismo no
cinema baiano, ainda é muito difícil. (...) A gente ainda tem muito que se fortalecer
ainda, porque a gente ainda se auto sabota muito,  o sistema sabota a gente,
dizendo que a gente não pode, e acaba que a gente internaliza isso e a gente tem
que dizer todos os dias pra nós mesmos que podemos fazer, então é muito mais
fácil,  idealizar  coisas  de  outras  pessoas  do  que  concretizar  nossos  desejos,
porque ainda assim, por mais que a gente tenha ainda todo esse discurso de
empoderamento, o sistema bate na gente cotidianamente, e às vezes também a
gente tem que se permitir  um pouco retroceder, se sentir  fraco, porque se cria
esse papel de que a mulher negra é forte, o homem negro é forte e acaba que a
gente não consegue descarregar isso pra poder se reerguer, então é necessário
que a gente entenda que a gente pode ser fraco, ter nossas fraquezas, a gente só
não pode emergir nisso e ficar lá, mas a gente tem que se permitir ser fraco, pra
conseguir alcançar outros meios de fazer, né? (ROSÁRIO,2017)
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Já Luciana Oliveira e Fernanda Almeida expõem as dificuldades nas inviabilidades

das obras das cineastas negras por conta da falta de espaço de exibição e debate dos

filmes, e ressalta a importância das mostras e festivais que vem crescendo no país e no

exterior.

Dentro dessa coisa da exibição, eu entendo que é muito importante que o nosso
cinema circule, que ele seja bem divulgado, principalmente aqui em Sergipe que é
onde eu estou, é o cenário onde eu tô, que a gente ainda está com uma discussão
muito  tímida  sobre cinema negro,  eu acho  muito  importante  que esse  cinema
chegue aqui, que as discussões aumentem, então tô muito focada na questão da
EGBÉ, que é a Mostra de Cinema Negro que a gente produz aqui, já que a gente
acabou de realizar  a segunda mostra,  é um projeto que eu estou assim,  bem
focada, e que a gente pretende dá continuidade para que esse cinema continue
chegando,  continuem vindo,  desde  filmes  do  Amazonas,  filmes  do  Recife,  de
vários outros lugares do país e que nosso cinema também vá para outros lugares.
(OLIVEIRA,2017)

A gente tá crescendo, a gente mulher negra, só que a gente ainda tem pouco
espaço, eu sinto que a gente tivesse remando, remando, remando, remando, a
gente tá alcançando, mas vem sempre um balde de água fria e tira um pouco do
nosso espaço, mas a gente não pode desistir. (...) Acho que daqui há uns 3 ou 4
anos a gente vai ter bastante produções negras, vai ter muita gente produzindo, já
tem muita gente produzindo, mas eu vejo uma crescente sabe? Você percebe isso
na Mostra, e eu quero que tenha mais a mostra, porque a medida que tem mais
mostra,  vai  ter  mais  pessoas  querendo  produzir  pa  esse  público,  para  essa
mostra,  pra todo mundo, e não fechar só nessas mostras que possam ter  em
outros festivais, o que eu sinto muitas vezes é isso. (ALMEIDA,2017)

 Sabemos  das  dificuldades  que  temos,  mas  também  sabemos  que  podemos

conseguir, temos exemplos, que nos fazem olhar e perceber que é possível fazer ainda

cinema negro no Brasil. 
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Conclusão

A proposta  inicial  deste  trabalho era  traçar  um perfil  das  mulheres negras que

fazem cinema hoje no Brasil e a análise dos seus filmes realizados, porém, o final deste

trabalho  é  uma  lente  de  aumento  nas  lacunas,  silenciamentos  e  apagamentos  da

historiografia  clássica, e  porque não dizer  branca, do cinema brasileiro.   Além de um

resgate da minha trajetória de reconhecimento da minha negritude e fortalecimento da

minha condição como mulher e negra no mundo. 

O cinema é uma arte elitista, não é barato fazer filmes. Se ainda hoje, em 2017,

temos  0%  de  mulheres  negras  como  roteiristas  ou  diretoras  de  filmes  comerciais8,

imaginem em 1970. Podemos afirmar com toda certeza que a presença negra no cinema

reflete  sua posição social  na sociedade.  Não está nos cabeças de equipe,  ocupando

cargos de diretores, produtores, roteiristas, alguns poucos chegam a atores, mas sim nos

cargos  com  menos  glamour,  executando  trabalhos  braçais,  comumente  julgado  na

sociedade como inferior.

De acordo com os apontamentos do segundo capítulo deste trabalho concluímos

que a população afrodescendente demora muito para conseguir montar as suas imagens,

recorrendo sempre a artifícios independentes para a realização de sua produção.

Assim como a abolição da escravatura, a demora na inserção do negro no mercado

cinematográfico  se  deve  a  poucas  oportunidades  conseguidas  por  essa  significativa

parcela da população nacional.

Um  breve  apanhado  geral  das  produções  negras  relevantes  no  período  pós

Cinema Novo  e  ditadura  militar  no  país  mostra  a  necessidade  de  reflexão  para  que

possamos entender o que gerou hoje a presença feminina negra no cinema de curta-

metragem. É importante também perceber o resgate histórico de Adélia Sampaio,  em

nível de representatividade, nos mostrando que é possível fazer cinema sendo mulher e

negra no Brasil.

Sabemos  das  dificuldades  que  temos,  mas  também  sabemos  que  podemos

conseguir, temos aos poucos conseguindo nossos espaços e sendo reconhecidas cada

vez mais. Temos exemplos que nos fazem olhar e perceber que é possível fazer ainda

cinema negro no Brasil. 

8 Dados segundo o levantamento feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA) da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O levantamento mostra que mulheres negras, representam apenas 4% do 
elenco dos filmes analisados entre 1995 e 2016. Nesse período, nenhum dos mais de 200 filmes nacionais de maior 
bilheteria teve uma mulher negra na direção ou como roteirista. 
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Com todas as  nossas mazelas,  resistimos e existimos dentro  e  fora  das telas,

mesmo com Cláudias sendo arrastadas em camburões, com nossos filhos, irmãos, pais,

tios, maridos, nossos homens negros sendo presos injustamente ou executados pela cor

da  nossa  pele.  Nós  ainda  conseguimos  colocar  o  nosso  colorido  nas  telas,  nossa

diversidade  e  nossos  corpos,  que  sustentam  a  base  da  nossa  sociedade,  que  nos

bastidores sempre fez pelo crescimento econômico dos mais ricos, que nesse momento

histórico sai  da coxia e vem para as telas,  toma para si  o  protagonismo das nossas

histórias e as resgata com orgulho, apesar da dor.

É impossível não retratar o que eu vivi nesses anos de universidade. Foi diante da

minha dificuldade em me reconhecer nos diversos exemplos fílmicos em sala de aula,

quando  me  assumi  como  mulher  negra  para  mim,  através  de  muitos  debates  com

mulheres negras e da vivência na moradia estudantil  que foram diferenciais na minha

formação. Diferenciais culturais, sociais e um processo de resgate do meu lugar. A partir

daí  comecei  meus  estudos  paralelos  a  minha  graduação  para  encontrar  referências

negras femininas no cinema. Após um mini-curso de Cinema Negro, durante o Seminário

Fela Kuti, na UERJ, em 2014 ministrado por Janaína Oliveira, tive meu primeiro contato

com o tema e tudo fez sentido na minha cabeça. Nós negros temos uma história na

cinematografia brasileira que não é contada, a partir daí meu desejo em investigar e saber

mais sobre os diretores e principalmente as diretoras aumentou resultando neste trabalho

que me orgulho muito em ter realizado.



57

Referencial bibliográfico:

BIANCHI, Naiade Seixas. Em busca de um cinema lésbico nacional. Revista Periódicus, v. 1, n. 7, p. 236-
247, 2017. 

CAETANO,  Daniel.  Cinema brasileiro  1995-2005:  ensaios  sobre  uma década. Rio  de Janeiro:  Azougue
Editorial, 2005. 

CANDIDO, Marcia Rangel; DAFLON, Verônica Toste; JÚNIOR, João Feres. COR E GÊNERO NO CINEMA
COMERCiAL BRASIlEIRO: UMA ANÁlISE DOS FIlMES DE MAIOR bIlhETERIA. REVISTA DO CENTRO DE
PESQUISA E FORMAÇÃO / Nº 3, novembro 2016

DA ROSA, Fábio José Paz; FRESQUET, Adriana Mabel. A estética negra de Zózimo Bulbul em cena: novas
possibilidades para pensar cinema, currículo e formação de professores. Educação Temática Digital, v. 19,
n. 2, p. 418, 2017. 

DE, Jeferson. “Dogma feijoada: o cinema negro brasileiro.” São Paulo: Ed. Imprensa Oficial (2005). 

DO ROSÁRIO CAETANO, Maria. Cinema brasileiro (1990-2002): da crise dos anos Collor à retomada. 

DOS SANTOS CARVALHO, Noel. O produtor e o cineasta Zózimo Bulbul – o inventor do cinema negro
brasileiro. Revista Crioula, n. 12, 2012. 

____. IMAGENS DO NEGRO NO CINEMA BRASILEIRO: o período das chanchadas. 

____. A TRAJETÓRIA DE ODILON LOPEZ–UM PIONEIRO DO CINEMA NEGRO BRASILEIRO. História:
Questões & Debates, v. 63, n. 2, 2016.

____. O negro no cinema brasileiro: o período silencioso. Plural (São Paulo. Online), v. 10, p. 155-179,
2003. 

DOS  SANTOS,  Júlio  César.  Cinema,  Mediação  e  Identidades:  mulheres  negras  produzindo  imagens-
metáforas de si mesmas. 

____; BERARDO, Rosa Maria. REPRESENTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS DE MULHERES NEGRAS.

FERREIRA, Viviane:2016. CINEMA NOVO E CINEMA NEGRO: DA ESTÉTICA DA FOME À ESTÉTICA DO
FAMINTO  Disponível  em:  http://nobrasil.co/cinema-novo-e-cinema-negro-da-estetica-da-fome-estetica-do-
faminto/ Acesso em: 03 de maio de 2017.

GOMES, Paulo Emílio Salles. Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte. Universidade de Sao Paulo, 1974. 

GONÇALVES e MARTINS:2016. O racismo apaga, a gente reescreve: Conheça a cineasta negra que fez
história  no  cinema  nacional.  Disponível  em:  http://blogueirasnegras.org/2016/03/09/o-racismo-apaga-a-
gente-reescreve-conheca-a-cineasta-negra-que-fez-historia-no-cinema-nacional/   Acesso em: 30 de maio de
2017.

GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos Alfredo. Lugar de negro. Editora Marco Zero, 1982. 

HERKENHOFF, Joana d’Arc Batista. GAROA, SAI DOS MEUS OLHOS!: O CINEMA NA RENOVAÇÃO DO
IMAGINÁRIO NEGRO. In: Anais do Congresso Africanidades e Brasilidades. 2016. 

HOOKS, Bell. Intelectuais negras.Estudos feministas, v. 3, n. 2, p. 464, 1995. 

http://blogueirasnegras.org/2016/03/09/o-racismo-apaga-a-gente-reescreve-conheca-a-cineasta-negra-que-fez-historia-no-cinema-nacional/
http://blogueirasnegras.org/2016/03/09/o-racismo-apaga-a-gente-reescreve-conheca-a-cineasta-negra-que-fez-historia-no-cinema-nacional/
http://nobrasil.co/cinema-novo-e-cinema-negro-da-estetica-da-fome-estetica-do-faminto/
http://nobrasil.co/cinema-novo-e-cinema-negro-da-estetica-da-fome-estetica-do-faminto/


58

LEITE, Sidney Ferreira. Cinema brasileiro:  das origens à  Retomado. Editora  Fundação Perseu Abramo,

2005. 

MAIA, Santos Renata. O CINEMA COMO AGENTE DA HISTÓRIA: AS RELAÇÕES DE PODER ATRAVÉS

DAS PELÍCULAS. In: REVISTA HISTORIEN, Petrolina, 2013.

MATOS, Teresa Cristina Furtado. Na Boca do Mundo: afetos racializados no cinema brasileiro.Cuerpos,
Emociones y Sociedad. 

MONTEIRO, Adriano Domingos.  A Emergência de um (Novo) Cinema Negro Brasileiro:  Representação,
Identidades e Negritudes1. 

NEVES, D. E. Cinema novo no Brasil.  Petrópolis: Vozes, 1966. _______. O cinema de assunto e autor
negros no Brasil. Cadernos Brasileiros: 80 anos de abolição, Rio de Janeiro, ano 10, n.47, p.75-81, 1968.
_______. Telégrafo visual: crítica amável de cinema. São Paulo: Ed. 34, 2004. 

OLIVEIRA, Fernando Rodrigues. PANORAMA DO NEGRO NO CINEMA BRASILEIRO: DOS PRIMÓRDIOS
À ERA COLLOR. 

OLIVEIRA, Janaína. “Kbela” e “Cinzas”: o cinema negro no feminino do “Dogma Feijoada” aos dias de hoje. 

PRUDENTE, Celso. Cinema Negro: aspectos de uma arte para afirmação ontológica do negro brasileiro.
Revista Palmares Cultura Afro-Brasileira, Brasília, DF, Fundação Cultural Palmares, n. 1, 2005. 

RIBEIRO, Merinéia. O DESAFIO ESTÉTICO PARA O CINEASTA NEGRO.BALEIA NA REDE, v. 1, n. 3,
2006. 

RODAS, João Grandino; PRUDENTE, Celso. Reflexões para o discernimento do estereótipo e a imagem do
negro. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 104, p. 499-506, 2009. 

RODRIGUES, João Carlos.O negro brasileiro e o cinema. Pallas Editora, 1988.

SENNA, O. Preto-e-branco ou colorido: o negro e o cinema brasileiro. Revista de Cultura Vozes, ano 73,

v.LXXIII, n.3, p.211-26, 1979. 

SILVA, Conceição de Maria Ferreira. Mulheres negras e (in) visibilidade: imaginários sobre a intersecção de
raça e gênero no cinema brasileiro (1999-2009). 2016. 

SOUZA,  Edileuza  Penha  de.  Mulheres  Negras  no  Cinema  Brasileiro–estratégias  de  afeto,  amor  e
identidade. SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO, v. 8, p. 256-270, 2008.

____. Cinema na panela de barro: mulheres negras, narrativas de amor, afeto e identidade. 2014. 


	Introdução
	Capítulo 1 – A presença do negro no cinema brasileiro
	Capítulo 2 – O negro como autor das suas imagens
	Capítulo 3 – O ponto de vista das mulheres negras
	3.1. Quem são essas mulheres?
	3.2. Qual o nosso lugar?
	3.3. A estética do cinema negro feminino
	3.4. Dificuldades e desafios das cineastas negras
	Conclusão
	Referencial bibliográfico:

