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RESUMO

A representatividade do negro no cinema nacional, ao longo do século XX, até os dias atuais é

o  objeto  de  análise  deste  trabalho.  Buscamos,  entretanto,  a  partir  das  produções

cinematográficas dos períodos estabelecidos pela historiografia do cinema, compreendermos

em qual lugar os negros estão inseridos, enquanto indivíduos e enquanto raça. Não obstante,

procuramos  entender  a  dimensão  do  impacto  das  diversas  violências  simbólicas  desde  o

século  XX sofridas  pela  população  negra.  O  caminho  percorrido  para  tanto,  passou  pela

leitura e análise de autores que dialogam com a Sociologia, mas também com a Psicologia

Social, a Comunicação, a Antropologia e a Filosofia da linguagem. Finalmente, procuramos

entender  o impacto das produções do cinema periférico e qual seria o papel da ANCINE

diante  do  apagamento  das  produções  cinematográficas  que  façam  jus  ao  tamanho  da

população negra no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociologia. Comunicação.



ABSTRACT

The representation of black people in national cinema, throughout the twentieth century, to the

present day is the object of analysis of this  work. We seek, however,  from the cinematographic

productions of the periods established by the historiography of cinema, to understand where blacks are

inserted, as individuals and as a race. Nevertheless, we seek to understand the extent of the impact of the

various symbolic violence since the twentieth century suffered by the black population. The path taken

for this was the reading and analysis of authors who dialogue with Sociology, but also with Social

Psychology, Communication,  Anthropology and the Philosophy of Language. Finally,  we seek to

understand the impact of peripheral cinema productions and what would be ANCINE's role in the face

of the erasure of cinematic productions that do justice to the size of the black population in Brazil.

KEYWORDS: Sociology. Communication.
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INTRODUÇÃO

Segundo  o  Sociólogo  Noel  dos  Santos  Carvalho1 (2003,  p.  155),  poucos  textos

sociológicos têm se debruçado sobre a relação entre a mídia e as questões raciais. Segundo

ele, apenas três livros tratam do cinema brasileiro:  O Negro e o Cinema Brasileiro, de João

Carlos  Rodrigues  (1988),  Barravento:  O  Negro  Como  Possível  Referencial  Estético  no

Cinema Novo de Glauber Rocha, de Celso Prudente (1995) e  Tropical Multiculturalism: a

comparative history of race in brazilian cinema and culture,  de Robert  Stam (1997). Em

2005, Jeferson de Dogma Feijoada escreve o livro  O Cinema Negro Brasileiro, sendo mais

um referencial de estudo sobre o cinema negro brasileiro.

Se por um lado há pouca produção científica e textual relevante sobre o negro e a

representatividade  negra  no  cinema,  há  também pouca  produção  cinematográfica  sobre  o

povo  negro,  e  quando  há,  é  carregada  por  estigmatizações,  estereótipos  e  invisibilidade.

Quando  falamos  do  número  insuficiente  de  produções  cinematográficas  que  faça  jus  ao

tamanho da população negra brasileira, que segundo o IBGE, compreende a parcela de 53%,

1  Professor  do  Departamento  de  Multimeios,  Mídia  e  Comunicação  e  do

Programa de Pós-Graduação em Multimeios - UNICAMP. Pesquisador Associado ao Centre

de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC) - Univ.

Paris-Sorbonne,  IV.  Graduado  em  Ciências  Sociais  (USP),  mestre  em  Multimeios

(UNICAMP) e doutor em Sociologia (USP). Investiga os temas: cinema e cultura brasileira; o

negro  e  o  cinema  brasileiro;  cinema  e  política;  produção,  inovação  e  mercado

cinematográfico.·.
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desde  2016,  também  falamos  de  pouca  representatividade  negra  na  cultura  popular

cinematográfica e televisiva. 

A produção cinematográfica brasileira, assim como a representação do negro ao longo

da história, e principalmente, nos últimos anos são os nossos objetos de análise, mas também

aparecem como uma questão que deve ser problematizada, de modo que a naturalização da

omissão das agências fomentadoras de conteúdo audiovisual não passe desapercebida, como

há muito acontece no Brasil, desde o começo do século XX.

Ainda assim,  este  presente trabalho de conclusão de curso,  não será,  somente,  um

trabalho histórico ou narrativo, mas se ocupará de trazer uma reflexão sociológica sobre o

tema e o drama do negro no Brasil,  tendo como pano de fundo o cinema brasileiro,  sua

história e sua narrativa. 

 Além disso, a questão da representação do negro em tais produções deverá ser uma

das temáticas de mais apelo, senão a principal, deste trabalho. A questão da representação é

fundamental para entendermos a construção da imagem do negro no imaginário social e seus

limites com a realidade. 

O cinema, desde a sua criação no século XIX, em relação ao mainstream, quer retratar

e comunicar como a elite econômica (branca) apreende a realidade. Desde a sua chegada ao

Brasil,  essa  dinâmica  já  ficou  estabelecida.  A  primeira  pessoa  a  fazer  imagens

cinematográficas em território brasileiro foi um italiano chamado Afonso Segreto em 19 de

julho de 1898, usando um cinematógrafo.  Não deixa de soar estranho que o símbolo desse

“nascimento” seja um filme que ninguém viu, feito por um italiano, num aparelho europeu,

dentro de um navio europeu, constata Bernardet (CARVALHO, 2003, P. 160)

A força  dessa  simbologia  é  importante  para  termos  noção  de  como  a  criação  do

cinema e do cinema brasileiro foram feitas a partir das elites e para as elites. Além disso, as

produções que eram feitas no período do cinema mudo, por exemplo, tinham como objetivo

retratar paisagens e o cotidiano da burguesia e da elite. 



A divisão do cinema por períodos históricos será essencial para traçarmos uma linha

lógica de argumentação, sem perdermos de vista as dimensões sociológicas envolvidas por

essa  retórica  do  cinema  brasileiro.  Começaremos  com  o  período  compreendido  como  o

Período Silencioso  (1898 – 1929),  onde traremos  um ponto de  vista  social,  econômico e

prático sobre a relação entre representatividade e o cinema brasileiro daquela época. 

Num segundo momento, falaremos sobre como o cinema brasileiro retrata o negro nos

anos 1940 e 1950, a partir da leitura de um trabalho de Noel dos Santos Carvalho sobre o

período das chanchadas. A década de 1960 e diante será o caminho final, a partir do Cinema

Novo, sua contribuição e preocupação com a necessidade de se criar o termo ‘cinema negro’,

a partir de Glauber Rocha, de maneira que a cultura e a vida do negro fossem recuperadas e

retratadas  de maneira  adequada,  ainda  que com muitas  ressalvas,  até  chegarmos  aos  dias

atuais, na nossa década, onde chegaremos às conclusões definitivas sobre o tema proposto, a

partir da análise de dados oficiais da ANCINE e os contrastaremos com todo o argumento

anterior a ele.

Zózimo  Bulbul,  pela  sua  importância  e  contribuição  ao  cinema  negro  brasileiro,

ganhará destaque ao analisarmos a sua trajetória, ainda que superficialmente, e as suas falas,

eternizadas no Centro Afro-Carioca de Cinema, acerca da invisibilidade do cineasta e artistas

audiovisual negro no Brasil se compararmos com a visibilidade e espaço internacional que o

cinema negro brasileiro tem ganhado em premiações, críticas e influências notórias. 

A Sociologia nos ajudará a compreendermos os movimentos históricos e a construção

social da imagem do negro para o negro e do negro para fora. É imperativo que alguns autores

clássicos  e  contemporâneos  nos  ajudem a  fundamentar,  teoricamente,  essas  análises.  Não

obstante,  conseguiremos  perceber  a  violência  simbólica,  como  trazida  pelo  Antropólogo

francês  Pierre  Bourdieu,  a  noção  de  representatividade  durkeimiana  e  também  as

contribuições de contemporâneos como Luis Carlos Fridman, ao analisarmos a década de 50 e

60, a professora e ativista estadunidense Angela Davis e a necessidade da manutenção da

liberdade através da luta,  entre outros. Apesar da contribuição do pensamento sociológico

para  este  tema,  precisamos  assumir  que  este  trabalho  será  multidisciplinar  e  por  vezes,



esbarraremos em conceitos e autores da Comunicação, Filosofia da Linguagem, História e

Psicologia Social. 

Ao que me parece, se por um lado, é quantitativamente possível dimensionar o vácuo

de produção do cinema negro  para  o  mainstream  brasileiro,  a  partir  da análise  de dados

oficias  ANCINE, por  outro,  dificilmente  será  possível  dimensionar  os  danos causados ao

longo  de  todo  o  século  XX e  nesse  começo  de  século  XXI  pela  violência  e  dominação

simbólica que o povo negro brasileiro tem sofrido. 

CAPÍTULO 1 - O NEGRO NO PERÍODO SILENCIOSO (1898 – 1929) 

O começo do século XX é marcado pelo início da produção cinematográfica brasileira.

Curiosamente, essa época é chamada de “bela época do cinema” (1907-1911). (CARVALHO,

P. 161, 2003)

Segundo Noel dos Santos Carvalho, o período silencioso coincide com o começo do

processo de marginalização econômica da população negra na então jovem, “liberal” e racista

República. (CARVALHO, 2003, P. 162,) Esse é um dos primeiros exemplos do século de

dominação simbólica. Não havia possibilidade de inserção no mercado de trabalho por conta

da falta de preparo e qualificação exigida por uma economia cada vez mais liberal e que foi

fundada no sistema colonial.  É quase que irresistível ver esse cenário como uma arena de

disputa de classes, invocando a teoria marxista sobre a luta de classes, mas ainda assim, não é

necessário nos debruçarmos sobre isso. A exclusão social e econômica dos negros por si só já

deixa clara a opressão do Estado e das classes dominantes.

Exclusão social é um termo indispensável para entendermos a dinâmica sociais entre

branquitude, negros e o cinema brasileiro durante o período silencioso. Em uma sociedade

onde  a  posição  do  negro  era  a  de  desprestígio  e  exclusão  social,  a  sua  representação

cinematográfica seria nula ou de completa depreciação do negro enquanto ser humano. 



No período silencioso (1898-1929) o negro é aparece representado em alguns poucos filmes.

Robert Stan (1997) faz a inferência 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, P. 162)

As tais “vistas animadas”,  que segundo Noel Rosa, seriam o que conhecemos hoje

como documentários, no período silencioso, quando retratava negros, índios e degradados, os

mantinham de canto,  como se eles fossem cortados da composição da cena.  Essa técnica,

chamada “Decupagem”, ao longo dos anos de 20 e 30 foi usada para excluir negros e índios

das cenas. Elas são nada menos do que um controle na produção de sentido das imagens. Para

o autor, essa é mais uma forma de dominação simbólica. (CARVALHO, 2003, p. 162)

O cinema  é  uma máquina  de  produção  de  representatividade.  Nessa  produção  de

representatividade  não  há  acaso;  há  intencionalidade  e  também  um  contrato  entre  quem

produz e quem assiste. Segundo Noel Rosa, assistir a um filme implica num pacto ou um

intercâmbio entre o espectador e a instituição cinematográfica. “Esse pacto, como sabemos,

quase nunca, é gratuito. Em todos os sentidos da palavra. Para ambos os lados ele implica

trocas simbólicas e materiais que são efetivadas na projeção.” (CARVALHO, 2003, P. 158)

Aqui, surge um pensamento interessante sobre a relação entre cinema e a sociedade.

Longe de usar um argumento de fatalismo histórico ou positivista, Noel dos Santos diz que há

uma noção de incorporação do cinema em relação à vida social do meio em que ele fora

criado. Em outras palavras, a produção de sentido e de representatividade é uma espécie de

reflexo de elementos já encontrados na sociedade. (CARVALHO, 2003, P. 158)



Segundo Noel dos Santos Carvalho, a decupagem foi usada nos anos 1920 e 1930 para

promover uma certa eugenia racial à brasileira. 

“Quando  deixaremos  desta  mania  de  mostrar  índios,

caboclos, negros, bichos e outras” avisraras” desta infeliz terra, aos

olhos do espectador cinematográfico? Vamos que por um acaso um

destes  filmes  vá parar  no estrangeiro?  Além de  não ter  arte,  não

haver technica nelle, deixará o estrangeiro mais convencido do que

ele pensa que nós somos: uma terra igual a Angola, ao Congo ou

cousa que o valha. Ora vejam se até tem graça deixarem de filmar as

ruas asfaltadas, os jardins, as praças, as obras de arte, etc., para nos

apresentarem  aos  olhos,  aqui,  um bando  de  cangaceiros,  ali,  um

mestiço vendendo garapa e um porunga, acolá, um bando de negrões

se  banhando  num  rio,  e  cousas  deste  jaez.”  (Cinearte,  principal

revista de cinema no período mudo.) (CARVALHO, 2003, P. 176) 

O cinema estadunidense diverge do cinema brasileiro, em relação às suas primeiras

ocupações cinematográficas e o modo de lidar com o negro e o  devir negro. Como vimos,

anteriormente, a decupagem foi usada de maneira que os negros e os índios fossem excluídos

das cenas e das composições para que não causassem ‘má impressão’ aos exteriores acerca

das paisagens brasileiras e a sua população. Para Kellner (2004), o cinema foi criado como

produto. Se pegarmos emprestado esse pensamento frankfurtiano, veremos como as massas

são  tratadas  na  cidade,  principalmente  nas  sociedades  urbanas  de  massa,  neste  caso,

industriais ou não. 

Neste  ponto,  é  necessário  que  façamos  uma espécie  de  interlúdio  e  abramos  uma

janela para falarmos um pouco da psicologia social por trás do ordenamento das massas e de

como as minorias são tratadas nessas sociedades que agora se chocavam diretamente com

dinâmicas  sociais  diferenciadas,  permeadas  pela  aglomeração  de  multidões  nos  grandes

centros urbanos europeus e no Brasil, principalmente após a promulgação da Lei Áurea (13 de

maio de 1888). 



Essa reflexão será importante para pensarmos os conceitos de violência e de exclusão

social como forma de dominação simbólica a partir da disputa de espaços urbanos. Apesar de

a  questão  simbólica  estar  em  jogo  quando  falamos  de  cinematografia  e  sociedade,  não

podemos recusar ou nos omitir em relação à vida prática da realidade – realissimum. Essa

metodologia  nos  auxiliará  a  manter  a  dimensão  material  das  relações  sociais  desiguais,

perversas e violentas ao longo do século XX, bem como sanar quaisquer dúvidas sobre a

importância  da  construção  do  saber  multidisciplinar  para  que  compreendamos  temas

complexos como os que estamos tratando neste trabalho.

1.1  VIOLÊNCIA  E  EXCLUSÃO  SOCIAL:  UMA  REFLEXÃO  SOBRE  A

ECONOMIA DAS MINORIAS

A questão da violência é um tema de grande preocupação e é perene à história da

humanidade.  O nosso empenho, aqui,  se dá na verificação de alguns autores que discorrem

sobre o significado de violência, assim como seu uso político e, além disso, quais mecanismos

acionam a violência, seja por parte de um indivíduo em situação de opressão, ou por parte do

Estado Burguês, por meio do poder de Polícia, fazendo uso do monopólio do exercício da

violência. (Weber, 1908-1944)

1.2 HANNA ARENDT E A VIOLÊNCIA DO SÉCULO XX



Uma  vez  que  a  violência  –  distinta  do

poder,  força  ou  vigor  –  necessita  sempre  de

instrumentos (conforme afirmou Engels há muito

tempo  atrás),  a  revolução  da  tecnologia,  uma

revolução  nos  processos  de  fabricação,

manifestou-se  de  forma  especial  no  conflito

armado (ARENDT, Hanna, 1994) 

 Hanna  Arendt,  na  obra:  Sobre  a  Violência  (1994),  escreve  o  texto  a  partir  de

acontecimentos que ocorreram no século XX, que segundo ela, foi “um século de guerras e

revoluções” (P. 4) A autora classifica o século proposto como um século de violência. O outro

fator que justifica a sua preocupação é o “progresso técnico dos instrumentos da violência”,

que segundo ela por ter alcançado o ponto onde “objetivo político algum poderia corresponder

ao seu potencial de destruição.” (ARENDT, 1994, p. 4). 

A preocupação da autora repousa na questão do perigo que se faz presente a partir dos

domínios da violência. O constante refinamento das técnicas de meios de destruição alcançou,

finalmente, um nível onde há a possibilidade do desaparecimento da luta armada, “em virtude

dos meios à sua disposição.” (ARENDT, 1994, p.4). 

A razão principal por que os conflitos armados ainda existem, não é nem um desejo
secreto de morte da espécie humana, ou um irreprimível instinto de agressão, nem,
finalmente, e mais plausivelmente, os sérios perigos econômicos e sociais inerentes
ao desarmamento: porém o simples fato de que substituto algum para esse árbitro
final  nas  relações  internacionais  apareceu  ainda  no  cenário  político.  Não  estava
Hobbes correto ao afirmar: “Pactos, sem as medidas coercitivas, nada mais são do
que palavras?  (HANNA, Arendt, 1994)

Hanna Arendt faz uma observação importante ao dizer que a violência é tão perene à

história da humanidade que é impossível de ser ignorada, mas que raramente ela foi objeto de



consideração.  Para ela,  a política  sempre vem acompanhada de algum nível de violência.

Sendo  assim,  podemos  pensar  em  alguns  termos  cunhados  na  modernidade,  como

‘cronopolítica’ e ‘necropolítica’. 

 Ao longo do texto, ela traz uma reflexão interessante, chamando à atenção para o fato

de  que  a  violência  e  sua  arbitrariedade  se  tornaram fatos  corriqueiros  e  foram,  portanto,

negligenciados (HANNA, 1994, p. 7) Essa naturalização da violência se torna perigosa, no

meu  ponto  de  vista,  porque  esvazia  a  severidade  das  relações  sociais  antagônicas  entre

brancos  e  negros  no  Brasil,  a  partir  do  mito  da  “Democracia  Racial”,  por  exemplo,  de

Gilberto Freyre e logo depois no período das chanchadas como iremos ver mais tarde. 

Hanna Arendt faz críticas ao que se pensava sobre violência até a sua época, tentando

mostrar que algumas conceituações clássicas sobre a guerra e a violência se tornaram, como

em  suas  palavras,  inaplicáveis.   Ela  comenta  que  Marx  tinha  consciência  do  papel

desempenhado  pela  violência  na  história,  mas  esse  papel  para  ele  era  secundário.  (P.  9)

Divergindo de Marx, Hanna acreditava que esse papel é fundamental  para entendermos a

história da humanidade. Além disso, é primordial para conseguirmos entender o conceito de

violência simbólica de Pierre Bourdieu.  (...)pois a observação feita por Sorel há sessenta anos

segundo  a  qual:  “Os  problemas  da  violência  permanecem  ainda  muito  obscuros,  é  tão

verdadeira hoje como naquela época. (ARENDT, 1994, P. 22)

A autora critica o paradoxo que se apresenta a partir do constante refinamento racional

em  torno  da  criação  de  armas  de  destruição  em  massa  caminhando  lado  a  lado  com  a

irracionalidade suicida que a criação dessas mesmas armas traz. Essa preocupação permeia

todo o pensamento dela acerca da violência.

Ela se propõe a levantar a questão da violência nos domínios da política. Segundo ela,

há um consenso entre teóricos políticos da esquerda e da direita de que a violência nada mais

é que a mais flagrante manifestação de poder. 

Essa manifestação de poder fica clara quando pensamos no período silencioso, que

temos tratado nesse começo de trabalho. O poder sobre a imagem e a representação do outro,

bem como o poder sobre o acesso à violência e à punição. 



Para Hanna Arendt, existe uma diferença entre violência e poder. Ela fala que se a

essência do poder é a efetividade do domínio, não existe então nenhum poder maior do que

aquele que provém do cano de uma arma e seria difícil dizer de que maneira a ordem dada por

um policial difere daquela dada por um bandido armado. 

Podemos descrever a violência a partir de uma perspectiva tríplice:

 O ato – Onde se incluiria a acepção etimológica de excesso de força, sair de

seu estado natural, etc.

 Os atores  –  Haveria  violência  quando um agressor,  individual  ou  coletivo,

causar um mal a outra pessoa ou grupo.

 Significação  da  ação  –  Violência  quando  o  agressor,  o  agredido  ou  um

observador da ação deram ao ato excessivo uma significação negativa para a vítima, sendo

a intenção de lhe causar dano. 

A violência não é mais pública, não é mais exposta em praça pública, como Foucault (1987)

nos amostra no seu livro  Vigiar e Punir,  mas agora é privada e ganhou outras facetas. A

violência estrutural se dá em várias instâncias e, segundo o que irei expor a seguir, nela, o

espaço e indivíduo estão em jogo. A partir da década de 50, houve uma mudança de violência.

1.3  A  CIDADE  CONTEMPORÂNEA:  DEBATES  SOBRE  O  ESPAÇO  E  O

INDIVÍDUO

“Uma  nova  forma  de  miséria  surgiu  com  esse  monstruoso  desenvolvimento  da
técnica, sobrepondo-se ao homem. (...)” (BENJAMIN, Walter) 



Na  cidade  contemporânea,  a  relação  do  indivíduo  com  o  outro  passou  a  ser

fragmentada, e sempre posta em competição, por conta da necessidade de consumir. Walter

Benjamim interpreta esse modo de vida urbano e nos faz pensar em relação à vida burguesa e

à regulação dos afetos por meio da doutrinação das massas. 

A cidade é um sonho. Nessa cidade moderna, contudo, só quem sonha é o burguês. O

proletariado sofre, tem pesadelos. Para as minorias, a cidade moderna é um lugar para chorar,

não para sonhar. A cidade é um não lugar, na visão de Michel de Certeau. Essa perspectiva

trazida por Benjamin e também por Certeau, no tocante ao espaço e lugar, é elementar para

entendermos  como as  minorias  são tratadas  na  cidade  e  em como a violência  simbólica,

incorporada pela violência estrutural age.

Em Richard Sennet (2006), pode-se ver como os camponeses foram jogados de um

lado para o outro, numa espécie de higiene social do centro de Londres – Assim como no

centro do Rio de Janeiro, reduto de negros “livres” e marginalizados, - Após o esvaziamento

do campo, houve a necessidade de irem à cidade para que fossem absorvidos pelas indústrias.

Uma  vez  que  não  havia  como  viver  na  cidade  moderna,  por  conta  da  precariedade  dos

trabalhos e remunerações, eles foram empurrados para a periferia para que os casarões fossem

construídos e para que o burguês, em sua fragilidade, não fosse incomodado pelos ambulantes

da cidade. 

Esse deslocamento prosseguiu ao longo do século XIX, impelindo as classes menos
favorecidas para leste da City, sul do Tâmisa e norte de Regent’s Park. No centro,
alguns bolsões de miséria permaneceram escondidos pelo estuque. Antes de Paris e
mais organizadamente que em Nova York, Londres alocou classes homogêneas em
espaços separados. (Richard Sennett, 2006, p.87)

Quando paramos parar analisar esse processo positivista de ocupação de espaços como forma

de dominação, podemos perceber o conceito  Up e Down de Michel de Certeau. O olhar Up

não consegue captar as enunciações pedestres. É como se a cidade fosse vista de cima e isso



tem uma implicação  do ponto  de  vista  espacial  e  temporal.  O timing da  cidade  Down é

diferente. 

O olhar Up carrega consigo um caráter fetichista em relação à experiência  Down, ou

seja,  a experiência  real da cidade.  Como exemplo,  podemos pensar a questão do turismo.

Existe a Paris de quem visita e tem um olhar Up da cidade e quem vive a Paris Down, do dia a

dia. A vivência está em jogo nesse pensamento. 

A partir de Benjamin, o francês Paul Virilio fala que a modernidade é um esforço de

romper o gênero humano e as coisas. Para ele, o que está em crise é o espaço (cronopolítica).

Esse espaço é regulado pela imagem. A imagem prevalece sobre a coisa. Isto quer dizer que

esse olhar Up é uma imagem que projetamos  da cidade onde o tempo real  não pode ser

compreendido. 

O olhar Up também pode ser visto nas ações em relação às favelas, guetos e lugares

que foram marginalizados a partir do começo do século XX, como temos visto neste trabalho.

O olhar  Up  das  instituições  não consegue  compreender  a  vivência  daquelas  pessoas  que

habitam àquele espaço. Nessa situação, podemos perceber que a gestão do tempo da cidade é

também a gestão do sono. Essas almas não dormem porque não tem paz. A cronopolítica

determina quem pode dormir e quem não pode. As minorias são as mais afetadas no tocante a

dormir. 

A experiência  na  cidade  contemporânea  é  permeada  por  essas  dinâmicas  que  são

geridas pelo tempo, pela cronopolítica, pela exclusão daqueles em que estética e politicamente

não servem ao projeto do progresso. Esse espaço está em crise, e a cidade não tolera os que

sobram: os refugiados, desempregados, mendigos e os vagabundos.

Essa dinâmica define o que podemos chamar de uma espécie de “decupagem social”.

Coincidentemente, essa prática é uma continuação ideológica da maneira como as minorias

são tratadas no Brasil, desde o período silencioso, a partir de 1898. 

No  Brasil,  como  temos  visto,  ao  longo  desse  trabalho,  as  primeiras  produções

cinematográficas,  ao  longo  do  período  silencioso,  usaram  a  decupagem  para  que  fosse



realizada uma espécie de “embranquecimento” da imagem do país. (CARVALHO, 2003P.

20)

Segundo Noel  dos Santos Carvalho,  a invenção da linguagem cinematográfica  nos

EUA estava ligada à representação dos negros das relações raciais, movimento que antagoniza

com o Brasil. No texto, ele cita o filme  O Nascimento de uma Nação  (David W. Griffith,

1915), que, segundo ele, é a matriz fundante de uma relação entre linguagem/decupagem.

(CARVALHO, 2003, P. 20)

Brasil: Exclusão

EUA: Estereótipos

CAPÍTULO  2  -  O  PERÍODO  DAS  CHANCHADAS  (1940  –  1950):  A  SUB-

REPRESENTAÇÃO DOS NEGROS NO CINEMA BRASILEIRO 

“E  os  negros?  Onde  estão  os

negros?” (Sartre, 1960)

O período das Chanchadas foi uma época onde, segundo Noel dos Santos Carvalho, a

elite  intelectual  e  econômica  brasileira  jactava-se  da  ausência  de  conflitos  raciais.

(CARVALHO,  2013,  P.  81)  Para  o  autor,  obviamente,  “os  fatos  não  confirmavam  a

ideologia.” (CARVALHO, 2013, P. 82) 

O  filósofo  Jean-Paul  Sartre  veio  visitou  o  Brasil  em  1960  e  segundo  Nelson

Rodrigues, ficou “irritadiço com a alvíssima plateia das suas conferencias e perguntou aos

“dois  ou  três  brasileiros  que  o  lambiam:  -  “E  os  negros?  Onde  estão  os  negros?”

(CARVALHO, 2013, P. 81) - Sartre recebeu uma resposta racista à essa indagação.

Esse episódio é  interessante  para pensarmos na presente  situação do negro após a

abolição. Os espaços intelectuais não os pertenciam, não lhes cabia estarem ali, onde a ciência



Iluminista  e  branca  era  promovida.  Nelson Rodrigues  completa:  “E  Sartre  voltou  para  a

Europa sem saber onde é que se metem os negros no Brasil” (RODRIGUES, 1993, P. 225-

26). 

Quando pensamos a relação entre brancos e negros, o período das chanchadas traz à

tona o mito da democracia racial. Como vimos acima, a realidade se sobrepõe ao discurso da

elite intelectual e econômica e uma prova disso é a criação da lei 1390/51 de 3 de julho de

1951 que tinha como objetivo punir  os casos de discriminação e  preconceito  racial.  Esse

episódio  revela  o  ressentimento  nutrido  pela  elite  brasileira  quanto  à  imagem  que  os

estrangeiros tinham sobre o Brasil e sua população. (CARVALHO, 2013, P. 82)

“O país, via de regra, era visto e, miscigenado, o que desagradava certa concepção

racista e eugênica que ainda associava modernidade, saúde e brancura”. (CARVALHO, 2013,

P. 82)

O autor Nelson dos Santos Carvalho chama essa situação de a “ambivalência da nação

mestiça.” A cantora Carmem Miranda, portuguesa de nascença, criada na Lapa foi, por muito

tempo, a representação externa do Brasil para os EUA e o principal ícone de exportação da

indústria cultural brasileira da época(...)” (CARVALHO, 2013, P. 82)

Para o autor,  ainda na  página  82 do seu texto  sobre o período das  chanchadas,  a

imagem de Carmem Miranda, mulher branca, vestida de baiana e tentando incorporar uma

máscara negra, representava um “mal disfarçado desejo de embranquecimento.” Ainda assim,

a metáfora fanoniana usada pela antropóloga Mariza Corrêa (2003, P. 181-184) é interessante

para pensarmos em desnaturalização dos discursos de raça e sexo.

(...)Sugere que Carmen feminilizou a máscara negra e desnaturalizou os discursos
essencializados  de  raça  e  sexo,  contribuindo  assim  para  a  construção  de  uma
identidade nacional mestiça e feminina, cujas imagens da baiana e da mulata são os
melhores exemplos. Se pensarmos em metáforas sexuais presentes na representação
estadunidense de Carmen, não restam dúvidas sobre a sexualização, a feminilização
e  a  mestiçagem  da  identidade  nacional  associadas  à  brazilian  bombshell.
(CARVALHO, 2013, P.82)



A democracia racial nos idos do período da chanchada celebrava a democracia racial

através do alegre convívio entre a favela, a cidade, negros e brancos. “a chanchada encena a

união entre classes etnias. Porém, um olhar mais detido identifica o modo estereotipado como

os  negros  são  representados,  quase  silenciosos  e  segregados  a  espaços  distintos.”

(CARVALHO, 2013, P. 83)

No contexto ideológico do pós-guerra, a chanchada ocupou um lugar curioso; ela ficou

numa  espécie  de  limbo.  Segundo  o  autor,  o  meio  cinematográfico  ficou  divido  entre  a

esquerda política, que defendia um projeto de cinema nacional, e os críticos e produtores, que

viam no cinema norte-americano um modelo a ser seguido (RAMOS, 1983, p. 15-23). Os dois

grupos concordavam num mesmo ponto, segundo Noel dos Santos: “a chanchada era o que

havia de pior no cinema brasileiro e deveria ser rechaçada”. (CARVALHO, 2013, P. 83)

A democracia racial  caia por terra, como vimos, por conta dos dados empíricos da

vivência entre brancos e negros. Havia uma preocupação em relação a como os estrangeiros

poderiam ver o Brasil. É curioso notar que o mesmo discurso racista e que apontava para um

sentimento de eugenia racial, que surgiu no começo do século XX, em relação aos primeiros

documentários, se repete aqui. O escritor Salvyano Cavalcanti, ao escrever para a revista  A

cena muda diz: 

“O que pode parecer lá fora senão

que  somos  uma  raça  de  malandros,  de

cabras da peste, que vivemos de capoeiras

e rabos d’ arraia,  que nossa religião  é  o

baixo  espiritismo  e  os  mitos  afro-

americanos,  apenas,  e  que  vivemos

aluados  com a  visão fixa de  sexo,  sexo,

sexo (PAIVA, 1952, p. 10-11).”



Ao pensarmos sobre a representação do negro na chanchada, podemos afirmar que ela

foi  estereotipada.  Para  Cashmore  (2000),  estereótipos  são  valores,  ideias  e  opiniões

generalizadas  que  alguns  grupos  sociais  podem  nutrir  por  outros.  Nessa  dinâmica  de

dominação  intergrupal,  o  grupo  dominado  recebe  os  estereótipos  de  inferiorização.

(CARVALHO, 2013, P. 85)      

No caso estadunidense, Donald Bogle (1973), em sua obra acerca da representação do

negro no cinema norte-americano, Toms, coons, mammies, & bucks: na interpretative history

of blacks in American films, enumera os estereótipos mais comuns empregados aos negros: o

tio Tom (Uncle Tom), uma espécie de velho negro de bondade servil; o palhaço bufão, cômico

(the Coon); o mulato trágico (The tragic Mulatto), um tipo que no Brasil assemelha-se ao

negro de alma branca, isto é, aquele que recusa a sua origem racial africana e negra; o negro

revoltado (the Buck) e a popular Mãe Preta (the Mammy) (BOGLE, 1973). (CARVALHO,

2013, P. 85)         

No  caso  do  Brasil,  em seu  trabalho  O Negro  brasileiro  e  o  cinema,  João  Carlos

Rodrigues fala sobre treze arquétipos e caricaturas sobre o negro. (CARVALHO, 2013, P. 85)

Segundo  ele,  eles  provêm  de  duas  fontes:  as  religiões  e  do  imaginário  da  escravidão.

(RODRIGUES, 2001). Ele destaca “o preto-velho, mãe-preta, mártir, negro de alma branca,

nobre  selvagem,  negro  revoltado,  negão,  malandro,  favelado,  crioulo  doido,  mulata

“boazuda”, musa e afro-baiano. (CARVALHO, 2013, P. 85)

Na chanchada, Noel dos Santos, nos mostra que os personagens negros são sempre associados

às figuras bufônicas: o cômico, o sambista, o malandro, o moleque, etc. Nos filmes, De vento

em popa  (Carlos  Manga,  1957)  e  Garotas  e  samba  (Carlos  Manga,  1957),  as  mulheres,

encarnavam os estereótipos de empregadinhas intrometidas. (CARVALHO, 2013, P. 85) 

A desumanização do negro,  enquanto povo – grupo social  – e enquanto indivíduo

começa a se desenhar de maneira contundente, como temos visto ao longo deste trabalho.

Ademais, esse processo de encarceramento simbólico sobre escolhas individuais e de acesso à

riqueza produzida pela nação, é apenas uma das violências simbólicas sofridas pelos negros.



 

“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 afro-
brasileiros. Estes foram apropriados pelos produtores culturais e transformados em
símbolos nacionais. Essa apropriação eliminou as tensões e o perigo que poderiam
representar (FRY, 1982, P. 47-53). 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)

Ao avançarmos na nossa investigação, chegaremos à década de 60 e veremos, a partir

daqui o surgimento de um novo tipo de cinema, a transformação do mundo e a influência de

Glauber Rocha no cinema negro no capítulo subsequente. 

CAPÍTULO 3 - O MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO: A DÉCADA DE 60 E A

ASCENÇÃO DO MOVIMENTO NEGRO NO MUNDO 

“This is Not a Moment, It’s a Moviment” Caleb McLaughling

 A  década  de  60  e  seus  movimentos  de  massa  serão  o  ponto  de  partida  para

entendermos a influência da contracultura no Brasil e também para estabelecermos em qual

contexto o cinema negro brasileiro fora, de fato, criado. Para tanto, primeiramente, trataremos

do cenário estadunidense, que teve o  Rock ‘n Roll  como combustível dos movimentos de

contracultura da época. 

O sociólogo Luis Carlos Fridman (2014), no texto,  O rock dos anos 60 e as utopias

privatizadas da contemporaneidade, fala do Rock ‘n Roll como pano de fundo e pavimento

para promover profundas mudanças no seio da sociedade estadunidense. 



No  texto  ele  diz  que  havia  um  embate  intrínseco  na  sociedade  americana  entre

conservadores e os jovens, que são descritos como “personagens bizarros que povoavam o

cenário da canção” (P. 211). Em uma das canções ministradas por um ícone daquela época,

Ballad  of  a  Thin  Man,  de  Bob  Dylan,  há  um  personagem  que  incorpora  o  ethos do

conservador daquela época: Mr Jones. 

You walk into the room with your  pencil  in  your  hand You see

somebody naked and you say, "Who is that man?" You try so hard

but you don't understand Just what you will say when you get home

Because something is happening here but you don't know what it is

Do you, Mr. Jones? (FRIDMAN, 2014, P. 211)

Se  por  um  lado,  havia  a  parte  que  queria  preservar  um  modo  de  vida  mais

conservador,  o  objetivo  da  outra  parte  era  revolucionar  a  vida  cotidiana  e  despertar  uma

alteração  da  consciência,  através  de  uma  política  de  expressão  pessoal,  sintetizada  pela

máxima: “O que é pessoal, é político.” (FRIDMAN, 2014, P. 212)

Notadamente, esse movimento havia ganhado uma característica que beirava à religiosidade,

porquanto havia uma maneira muito definida de atuação, muitas vezes nas ruas, através de

picho, como por exemplo, a frase: “Jouir Sans Entraves”, gozar sem entraves, e outras frases

de efeito, que tinham como finalidade se opor ao Mr. Jones. (FRIDMAN, 2004, P. 213)

 Em outras palavras, tais manifestações eram usadas como ferramenta política com um

objetivo, igualmente definido, que era, como fora citado acima, despertar, mas também, como

citado no texto, questionar.

O desejo de mudança era produto da saturação de certo modo de ser, que se afirmara

no pós-guerra e que se estendeu, até alcançar seu ponto culminante com a eclosão da Guerra



do Vietnã (1955-1975), também  rejeitada por Martin Luther King e pessoas que acreditavam

na não violência e na pregação do amor ao próximo.

A  questão  levantada  acima,  sobre  o  caráter  quase  que  religioso  por  parte  dos

revolucionários também pode ser compreendida através da representação simbólica do Rock,

mas,  além  disso,  dos  seus  representantes  mais  proeminentes.  Nesta  lista  podemos  citar:

Rolling Stones, com a música  Street Fight Man,  Bob Dylan, com a música  In the Wind e a

canção, que figura nas 100 mais importantes de todos os tempos: Master of War. 

“Se  há  alguma  coisa  que  simboliza  os

anos 60 é o Rock.” (Hobsbawm, 2002, p. 279)

No texto, a música aparece como um potencializador da revolução que começou na

década de 60. Aqui, podemos chamar esse movimento de contracultura. 

3.1 A CONTRACULTURA E O “MILAGRE ECONÔMICO” DA DÉCADA DE 50

O movimento  em questão foi  comparado por Fridman  ao movimento  europeu de

esquerda:  “Situacionistas”,  que  por  sua  vez,  possuía  fortes  acentos  anarquistas.  Os

movimentos da década de 60 parecem ter seu ponto culminante a partir de 1968 e em 1969



com o festival de Woodstock e o Historiador Eric Hobsbawm reconhece que o ano de 1968,

com suas  manifestações  estéticas  e  padrões  de  comportamento,  trouxe  mudanças  que  se

diferenciavam de outros momentos de convulsão e de experiências de luta social no século

XX. (FRIDMAN, 2004, P. 212)

Algumas das demandas provindas da contracultura tinham caráter de contestação, como já

dito  acima.  De  forma  a  ressaltar  o  caráter  revolucionário  dos  movimentos  mundo  afora,

podemos listar algumas das demandas por mudança que emergiam nas ruas, em relação às: 

 Relações familiares

 Condição subalterna das mulheres

 Repressão Sexual

 Convenções de comportamentos socialmente aceitáveis

A contracultura emergiu com o objetivo de fazer alterações drásticas na sociedade e

alcançou e potencializou a forja de lutas semelhantes ao redor do mundo. O Rock serviu como

combustível para alimentar a rebeldia e os desejos de mudança.

“Quase  que  imediatamente,  portanto,  o  rock  se

tornou o meio universal de expressão de desejos, instintos,

sentimentos e aspirações do público entre a adolescência e

aquele  momento  em  que  as  pessoas  se  estabelecem  em

termos  convencionais  dentro  da  sociedade,  família  ou

carreira: a voz e a linguagem de uma “juventude” e de uma

“cultura  jovem”  conscientes  de  seu  lugar  dentro  das

sociedades  industriais  modernas.  Poderia  expressão  tudo



qualquer  coisa  e  tudo  ao  mesmo  tempo(...)”

(HOBSBAWM, 2009,  p. 18)

Os ecos desses movimentos iniciados na década de 60 chegaram até os dias de hoje e o

desafio  que  se  apresenta  é  no  tocante  à  verificação  do  que  poderíamos  chamar  de

contracultura nos dias de hoje, numa sociedade que assumiu uma configuração líquida e que

age por meio da seguinte frase: “O Segredo é não deixar que nada grude na gente.” (Sennet,

1992,  p.  92).  Poderíamos localizar  a  contracultura  nos  dias  de hoje  assumindo um papel

diferente  da que vimos na década de 60 e nas décadas  posteriores.  Por conta dessa nova

configuração da modernidade, não há mais apenas um ‘Mr. Jones’ a ser combatido. 

Plurais  frentes  de  contestação  e  resistência  têm  se  levantado  e  outras  são  ecos  dos

movimentos que começaram na década de 60. Se pudéssemos listar “contraculturas” para os

dias atuais, poderíamos localizar as seguintes:

 Luta  contra  o  Racismo  (a  música  aqui  assumindo  papel  importante,  assim

como outros movimentos presentes na cultura pop, como filmes, seriados e literatura, que

possuem negros e negras como protagonistas.)

 A luta feminista, que, atualmente, está na sua Quarta Onda.

 Movimentos de periferia, inclusive o cinema periférico.

Sem dúvidas, a década de 50 foi fundamental para o estabelecimento do Rock ‘n Roll

nos Estados Unidos e ao redor do mundo ocidental. A Segunda-Guerra Mundial proporcionou

aos Estados Unidos a oportunidade de alavancar a sua economia, fazendo com o que a sua



indústria bélica prosperasse, gerando um cenário de pleno emprego e crescimento do PIB, que

abriria  a  década  de  50  com o cenário  ideal  para  a  consolidação  dos  Estados  Unidos  da

América como a superpotência ocidental que influenciaria e moldaria o estilo de vida de todo

o mundo ocidental, bem como providenciaria o conserto da Europa. 

O  pós-guerra,  porém,  também  fez  com  que  a  União  Soviética  surgisse  como

superpotência e se tornasse uma ameaça aos ideais imperialistas americanos e isso faria com o

que o mundo pós-guerra fosse polarizado, ideológica e economicamente. 

O  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial,  em  1945,

alterou  significativamente  o  cenário  internacional,  com a

divisão  do  mundo  em  dois  blocos  político-militares

liderados  pelas  duas  superpotências  emergentes:  EUA  e

URSS.  O  esforço  de  ampliação  da  área  de  influência

econômica,  política  e  ideológica  dos  EUA  implicou  o

estímulo à penetração da cultura norte-americana não só em

países latino-americanos como o Brasil - na verdade, esse

processo já se iniciara aqui desde os tempos da guerra, com

o  alinhamento  do  Brasil  aos  EUA  -,  mas  também  na

Europa.  Reforçado  pela  prosperidade  econômica  norte-

americana  no  pós-guerra,  difundia-se  em  todo  o  mundo

ocidental um espírito de otimismo e de esperança, um novo

modo de viver propiciado pela produção em massa de bens

manufaturados  de  uso  pessoal  e  doméstico.  (KORNIS,

Almeida Mônica, 2018)

Após a Crise dos Mísseis (16 à 28 de 1962) ocorre uma revolução que vinha de dentro dos

Estados Unidos; uma revolução que diferente do movimento de contracultura posterior a ela,



não tinha o Rock ‘N Roll como pano de fundo, mas sim a necessidade de alcançar Direitos

Civis, como iremos ver mais à frente. 

No livro,  História Social do Jazz, Eric Hobsbawm diz que a década de 50, além de

propiciar um mundo ocidental  de pleno emprego, deu aos adolescentes a possibilidade de

participarem ativamente do crescimento econômico da indústria fonográfica estadunidense. A

gravadora Chess Record (Chicago, 1949), que surgiu, fundada por dois poloneses imigrantes,

assim  como  outras  gravadoras  de  pequeno  porte  do  norte  e  oeste  dos  Estados  Unidos

passaram a gravar o chamado  Chicago Blues  e gravou entre outros, Chuck Berry e Elvis

Presley. (HOBSBAWM, 2009, P. 17)

É interessante notar que o  rhythm-and-blues,  que era uma espécie de  folk dos negro

(p.16), passou a ser consumido por adolescentes brancos, no início dos anos 1950 e enquanto

isso, os adultos se voltavam para a televisão. Esse potencial mercado composto por brancos

fez com que o mercado voltasse a sua atenção para esse público, que por sua vez eram o

testamento de que o Rock era de fato a música de toda uma faixa etária. (HOBSBWAM, 2009,

p. 17)

“Quase que certamente esse foi o resultado do “milagre econômico” dos anos de
1950,  que  não  só  criou  um  mundo  ocidental  de  pleno  emprego,  mas  também,
provavelmente  pela  primeira  vez,  deu  à  massa  de  adolescentes  empregos,
adequadamente remunerados e, portanto, dinheiro no bolso ou uma parcela até então
inédita  da  prosperidade  de  que  gozavam  os  adultos  de  classe  média.  Foi  esse
mercado de crianças a adolescentes que transformou toda a indústria da música.”
(HOBSBAWM, 2009, P. 17).

O argumento se fortalece  ao percebemos que essa massa jovem, empregada e  que estava

voltada para os apelos da indústria dos novos ritmos e sonoridades, de bom grado, passara a



transformar a paisagem da indústria da música. Esses jovens e adolescentes cresceriam, então,

sendo embalados por músicas que contestavam, criavam novas demandas acerca de relações

familiares, políticas sobre o corpo e sobre direitos civis. 

A distinção fundamental entre o rock e o jazz, explicitada na página 17 de  História

Social do Jazz é a de que, diferentemente do jazz, “o rock nunca foi uma música de minoria”.

Esse dado sociológico é importante para termos, no horizonte desta análise, a noção de que,

por conta desse caráter universal,  o rock conseguiu penetrar em quase todas as esferas da

juventude a nível mundial porque, ao que me parece, surgiu num momento onde, não somente

o cenário musical estava sendo transformado, mas também a forma como a sociedade lidava

com  a  guerra  entre  o  leve  e  o  pesado,  como  visto  na  teoria  do  filósofo  francês  Gilles

Lipovetsky. 

3.2  LIPOVETSKY  E  A  SEGUNDA  ONDA  DA  ABORDAGEM  HISTÓRICA

DOMINANTE

Apesar da década de 50 ter sido a década gloriosa para os EUA, ela também foi um

período de medo e tensão por conta dos inimigos locais e da ameaça comunista. A Guerra Da

Coreia  (1950 –  1953),  encerrada  pelo  presidente  recém-empossado,  Eisenhower,  foi  uma

tentativa de livrar o Oriente da ameaça comunista, enquanto que domesticamente, os EUA

enfrentavam problemas mais urgentes e que seriam as fundações dos movimentos de massa

que eclodiriam na década de 60, o surgimento do Rock e também do Movimento Negro. 



Em seu livro,  Sobre a Leveza, Gilles Lipovetsky (2016), diz que é possível definir a

modernidade  usando lógicas  estruturais,  mas também é possível  ir  por  um caminho mais

metafórico.

“Nessa perspectiva, nenhuma ideia esclarece mais em que ponto está a dinâmica das

sociedades modernas do que a de “tornar a vida mais leve” e ao que foi devidamente chamado

“a guerra do leve contra o pesado”. (LIPOVETSKY, 2016, P. 33)

O autor marca o iluminismo como ponto histórico onde se inicia a luta do leve contra

o pesado:

“Iniciada na época do iluminismo, a luta do leve contra o pesado ultrapassa um estágio

crucial,  a partir  de meados do século XX, com a expansão das economias  de consumo.”

(LIPOVETSKY, 2016, P. 33)

No final da página 33 ele associa o “universo consumista” ao movimento de tornar a

vida mais leve partir de uma reflexão sobre as economias desenvolvidas, que “não param de

multiplicar  ofertas  de conforto,  de desenvolver  as  facilidades,  comodidades  e  prazeres  do

bem-estar material. 

“Em  toda  parte,  nas  economias  desenvolvidas,  proliferam  os  bens  destinados  a
facilitar  a  vida  cotidiana  (higiene  e  conforto  das  casas,  eletrodomésticos,
automóveis),  mas  também  a  informar  e  comunicar  (televisores,  telefones,
computadores, internet), a embelezar (produtos cosméticos, objetos decorativos), a
divertir  (televisão,  aparelho  de  som,  música,  cinema,  jogos,  turismo).
(LIPOVETSKY, 2016, P. 33) 

Em entrevista  recente  a  um  canal  do  YouTube,  Lipovetsky  fala  da  mudança  em

relação aos discursos nas sociedades. Segundo ele, haviam discursos que organizavam a vida

dos homens, estabeleciam grandes famílias e permitiam construir identidades coletivas. Por

exemplo, os discursos políticos, discursos nacionalistas, discursos religiosos e etc. Esses tipos

de discursos foram vencidos por um outro tipo de discurso: a imagem. (2018) 



Nesta mesma entrevista, ele diz que houve uma inflação de imagens a partir de certo

momento e que esse imperou sobre os outros tipos de discursos. Podemos assumir que esse

momento é a partir  da década de 50, onde os lares do Ocidente,  principalmente,  os lares

americanos,  começavam a incluir a televisão nas suas rotinas e a assistir,  tanto a escalada

armamentista  estadunidense,  quanto  as  atrocidades  cometidas  por  brancos  sulistas  no

Mississipi  em relação  à  Segregação  Racial.  Os  adultos  conservadores  com medo  do que

estava por vir, em relação à ameaça comunista, ficavam atentos às novidades em relação à

bomba  atômica  soviética  e  enquanto  isso,  os  jovens  ajudavam  a  aquecer  a  economia,

comprando maquiagem e discos de Rock ‘n Roll. 

Lipovetsky fala das três fases da abordagem histórica dominante e localiza a década

do “Milagre Econômico” Estadunidense como sendo a segunda fase. 

“A primeira vai do século XVIII a meados do século XX: ela é dominada pela vontade

tecnopolítica de provocar o recuo das restrições das necessidades materiais elementares.”

“A segunda fase inicia-se nos anos de 1950: ela é marcada pela difusão social do bem-

estar material, o consumo de massa, assim como pelo combate contra as disciplinas sociais e

pela emancipação dos indivíduos em relação às grandes esferas coletivas.

“Somos  agora  testemunhas  de  uma  terceira  etapa  trazida  pela  revolução  hightech

eletrônica e digital,  que cria uma leveza e se move livre dos pesos espaço-temporais.  “(P.

39,40)

3.3 DIREITOS CIVIS – SEGREGAÇÃO, TRAGÉDIA E LIBERDADE

A luta dos negros estadunidenses, liderados por Martin Luther King (1929 – 1968), na

década de 60, bem como os processos de descolonização dos países africanos, na década de

70, aparecem como marcos históricos fundamentais para internacionalização do Movimento

Negro Unificado.



Em 1954,  a  segregação  racial  ainda  era  obrigatória  e  afro-americanos  ainda  eram

tratados como cidadãos de segunda classe.  Emmet Till, um jovem de Chicago, havia sido

assassinado cruelmente por ter, supostamente, ofendido uma mulher branca, Carolyn Bryant,

enquanto passava as férias com familiares na cidade de Money, Mississipi. Após a suposta

ofensa, ele fora agredido e assassinado, tendo seu corpo jogado em um rio local pelo marido

da mulher e um amigo dele. Ambos os homens brancos foram inocentados por um júri branco

e meses depois confessaram o crime, mas ainda assim não foram contabilizados pelo ato.

That night Roy Bryant and J.W. Milam ran into Emmett’s uncle’s home where he
was staying, dragged Till from his bed, beat him to the point of disfigurement, and
shot him before tossing his body into the Tallahatchie River with a cotton-gin fan
attached with barbed wire laced to his neck to weigh him down. Bryant and Milam
maintained their innocence and would eventually be acquitted of the murder by an
all-white, all male jury. They later sold their story for $4,000 to  Look magazine–
bragging about the murder as a form of Southern justice implemented to protect
white womanhood. (National Museum of African American History & Culture)

Em seu funeral, a sua mãe, Mammie Till-Mobley fez questão de que fosse público e

que o caixão ficasse aberto. Todo o país assistiu mais de 50 mil pessoas dando adeus a Emmet

e seu corpo desfigurado por conta da morte violenta. 

It is because of his mother, Mamie Till-Mobley, that we know the name Emmett
Till. She insisted that her son's funeral service was a public one with an open casket.
She wanted everyone to see the bloated, maimed body of Emmett. Fifty thousand
people came to Chicago to view Emmett's body because she wanted everyone to
know what happened. And, with that Ms. Till-Mobley was a key figure in the start
of a movement. (National Museum of African American History & Culture)

Notadamente, a morte de Emmet foi o ponto de partida para o ajuntamento daqueles

que  clamavam  pelos  Direitos  Civis  nos  EUA.  Ela  trouxe  à  tona  o  sentimento  de  basta,

reverberando uma demanda imediata por mudanças. Segundo o Museu Nacional de História e

Cultura Americana, aos 89 anos, Carolyn Bryant, confessou ao professor Timothy B. Tyson

da Universidade de Duke que havia inventando a história que levou ao assassinato do jovem

Emmet Till. 



Em 1955, o sistema de ônibus do estado do Alabama era regido pelas leis locais de

segregação  racial.  Os  negros  tinham  que  ceder  o  lugar  aos  brancos,  quando  solicitados.

Apesar  dessa lógica  racista,  por  conta  da ascensão social,  dos  brancos,  principalmente,  a

maioria dos usuários de ônibus do Alabama, cerca de 70%, era de pessoas negras, enquanto

que os brancos se locomoviam usando outras modalidades. Como falamos no começo deste

trabalho, a questão simbólica está sempre em jogo na sociedade. 

Esse conceito sociológico é importante para termos noção do tipo de violência que era

praticada  pelo  Estado,  mesmo  quando,  juridicamente,  este  mesmo  Estado  assegurava  a

liberdade para todos os participavam daquela comunidade. Para Rosa:

a  violência  simbólica  representa  uma forma de violência  invisível  que  se impõe
numa relação do tipo subjugação-submissão, cujo reconhecimento e a cumplicidade
fazem dela uma violência silenciosa que se manifesta sutilmente nas relações sociais
e  resulta  de  uma dominação  cuja  inscrição  é  produzida  num estado  dóxico  das
coisas, em que a realidade e algumas de suas nuanças são vividas como naturais e
evidentes. Por depender da cumplicidade de quem a sofre, sugere-se que o dominado
conspira e confere uma traição a si mesmo. (ROSA, 2017, P. 40)

Rosa Parks, uma costureira negra norte-americana, em 1955, foi presa por se negar a

dar o lugar a um homem branco em um ônibus da cidade de Montgomery, no Alabama, EUA.

Ela foi presa por não ter respeitado a legislação local sobre segregação racial na cidade. Ela

afirmou  que  ao  se  lembrar  do  que  ocorreu  com  Emmet  Till,  cem  dias  antes,  resolveu

desobedecer e permanecer no seu lugar e não ceder. Parks, já era envolvida em movimentos

negros contra o racismo e a sua prisão foi o ponto de partida para um boicote generalizado ao

transporte  público  daquela  cidade.  Tal  ato  de  desobediência  civil  foi  liderado  pelo

proeminente Dr. Martin Luther King. 

Quando falamos em Liberdade e Direitos Civis, o nome de Angela Davis, escritora,

ex-membro dos  Panteras  Negras  e  estudiosa  do  sistema  prisional  norte-americano,  figura

entre as personalidades mais importantes do século XX, no que diz respeito às causas como o



feminismo negro, direitos humanos e ativismo político.  Em 2013 durante uma palestra na

Universidade de Chicago, Davis disse que a década de 60 foi uma década de ativismo radical

e revolucionário. 

Em um trabalho recente  sobre  o  seu  livro  “A Liberdade  é  Uma Luta  Constante”,

publicado pela Revista Cultura Jurídicas, duas estudantes de Direito da Universidade Federal

Fluminense se debruçaram sobre o pensamento dessa escritora estadunidense. 

Se fosse possível resumir a Angela Davis retratada em “A Liberdade é uma Luta
Constante” em uma única expressão, seria “símbolo de liberdade”. O ativismo de
sua  vida  inteira,  em diversos  âmbitos  de  luta,  dá a  ela  uma propriedade  clara  e
confortável  em seu discurso, que combina completamente com seu jeito calmo e
perspicaz de se expressar. (MACEDO, Larissa, BURKLE, Luisa, 2018, P. 381)

Angela Davis diz, em seu livro, que quando as mulheres negras se movimentam, “toda

a  estrutura  política  e  social  se  movimenta  na  sociedade.”  O  caso  que  citamos,  sobre  a

militância de Rosa Parks ilustra bem esse argumento, segundo exposto na resenha da Macedo

e Burkle, sem Parks, talvez King nunca tivesse tido a projeção que teve. Angela dá o mesmo

exemplo em relação à Fannie Lou Hamer, membro do Partido Democrata, que reivindicou

assentos na convenção nacional do Partido Democrata,  originalmente reservados para uma

delegação branca e preparou o caminho para Barack Obama. (MACEDO, Larissa, BURKLE,

Luisa, 2018, P. 383)

A  manutenção  da  liberdade,  portanto  deverá  ser  constante.  Segunda  ela,  a

institucionalização  dos  preconceitos  históricos,  contra  mulheres,  mulçumanos  e  os  negros

ainda prevalece porque não foi atacada de maneira coordenada pelos protestos e movimentos

sociais. (MACEDO, Larissa, BURKLE, Luisa, 2018, P. 389)



A luta contra o racismo,  por exemplo,  não está  somente contra a  atitude de um
policial isolado, mas sim contra toda a instituição policial que acobertou e fomentou
as tendências  preconceituosas  desse individuo a ponto de que ele sente que está
cumprindo o seu dever para com a sociedade ao intimidar jovens negros que podem
virar ameaças no futuro. (MACEDO, Larissa, BURKLE, Luisa, 2018,  P. 390)

Um  dos  aspectos  fundamentais  para  entendermos  o  funcionamento  do  racismo

estrutural, a relação entre o povo negro e as forças de correção do Estado, segundo Angela

Davis, é entendermos a lógica do sistema prisional. Larissa Macedo e Luisa Burkle também

se debruçam sobre esse aspecto e nos trazem a reflexão da Angela Davis a respeito desse

assunto. Segundo elas, o problema do sistema prisional está na incapacidade de ressocializar o

detento que comete um delito. Ao invés disso, ele promove “(...)uma nova face de segregação,

de racismo e de outros preconceitos, de onde sai toda uma política de segurança cujo próprio

sistema está montado sobre bases preconceituosas.” (MACEDO, Larissa, BURKLE, Luisa P.

2018, 387)

CAPÍTULO  4  –  CINEMA  NOVO:  ZÓZIMO  BULBUL  E  O  NEGRO  NO

CINEMA

A ascensão do Movimento Negro na década de 60 foi importante para a garantia de

mais  direitos  civis  e  pela  pluralização  de  movimentos  sociais  ao  redor  do  mundo.

Objetivamente,  esses movimentos  também começaram a ser retratados e a quererem mais

espaço,  também,  nas  manifestações  artísticas.  No  Brasil,  segundo  o  Antropólogo  Celso

Prudente, o Movimento Negro Unificado “(...)se notabilizou pela desmistificação do Brasil,

como paraíso da democracia racial, e também pelo fim do bonapartidarismo, configurado no

regime de autoritarismo militar.” (PRUDENTE, Celso, 2009, P. 48)



Para Prudente, o cinema negro no Brasil é uma tendência que deita raízes no cinema

novo.

Aliás,  cumpre  observar,  que  o  termo  cinema  negro  nasce  com Glauber  Rocha,
ideólogo do cinema novismo. No filme “Leão de sete cabeças”,  o autor Glauber
Rocha mostra uma hermenêutica, na qual a africanidade se traduz em um terreno
fértil, para a visão revolucionário socialismo internacional. Percebe-se nesse projeto
cinematográfico  glauberiano  um sentimento  Afro-Latino-América.  (PRUDENTE,
Celso, 2009, P. 48)

Para Noel Dos Santos Carvalho e Petrônio Domingues, por conta da conjuntura social

e político-ideológico e o desenvolvimento econômico e industrial no Brasil, havia um clima

ufanista e de animosidade que era propício ao surgimento de um novo cinema. (PRUDENTE,

Celso, 2009, P. 377)

O Cinema Novo, portanto, acompanhou o ar de modernismo que surgira no Brasil e

essa tomada de consciência peneirou essa nova fase do cinema nacional. O objetivo, segundo

os  autores,  era  descolonizar  a  linguagem  das  produções  e  abordar,  criticamente  “o

subdesenvolvimento,  as  desigualdades  sociais,  a  penúria  dos  segmentos  subalternos,  as

contradições e outras mazelas do país.” (P. 377)

Não é fortuito que os realizadores do Cinema Novo – como Glauber Rocha, Nelson
Pereira  dos  Santos,  Carlos  Diegues,  Joaquim  Pedro  de  Andrade,  Paulo  César
Saraceni, Leon Hirszman, Ruy Guerra e Valter Lima Jr. –, quase todos muito jovens,
eram  filiados  ou  simpatizantes  do  Partido  Comunista  do  Brasil  (PCB),  com
passagem pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes
(UNE).  Em comum,  eles  comungavam  da  crença  de  que  seus  filmes  deveriam
enfeixar a gramática do engajamento, da pesquisa estética, da cultura popular e do
nacionalismo (Galvão; Souza, 1984) (APUD PRUDENTE, 2009, p. 377)



Tanto  o  cinema  das  chanchadas  e  suas  representações  estereotipadas  quanto  as

produções da Vera Cruz foram rechaçadas  pelo Cinema Novo. As relações  raciais,  sendo

assim,  não  passaram despercebidas  pelas  produções  do  Cinema  Novo,  principalmente  na

primeira fase. 

(...)o negro e aspectos de sua história e cultura aparecem representados na maioria
dos  filmes  da  primeira  fase  do  Cinema  Novo,  cuja  temática  girava  em  torno
basicamente do Nordeste, do litoral e da favela.  É o que vemos em filmes como
Aruanda (Linduarte Noronha, 1960), A grande feira (Roberto Pires, 1961), Bahia de
todos os santos (Trigueirinho Neto,1961), Barravento (Glauber Rocha, 1962), Cinco
vezes  favela  (Carlos  Diegues,  Leon  Hirszman,  Marcos  Farias,  Miguel  Borges  e
Joaquim Pedro  de  Andrade,  1962),  Ganga  Zumba (Carlos  Diegues,  1964),  Esse
mundo é meu (Sérgio  Ricardo,  1964),  Deus  e o diabo  na  terra  do sol  (Glauber
Rocha,  1964).  E  também  nos  filmes  que,  rigorosamente,  não  pertenceram  ao
movimento,  mas  lhe  foram  contemporâneos  como  O  pagador  de  promessas
(Anselmo  Duarte,  1962)  e  Assalto  ao  trem  pagador  (Roberto  Farias,  1962)
(Carvalho, 2005, p.68).

O Cinema Novo se propunha, então, a trazer o sujeito brasileiro e suas questões

para o centro da narrativa e expô-la de maneira orgânica e contra os mitos outrora

gerados pela Chanchada. É nesse contexto que Zózimo Bulbul, proeminente ator negro

brasileiro é inserido no cinemanovismo. 

Até então, algumas produções já haviam sido produzidas e que traziam o negro

para ser o personagem central das tramas. Em  Barra Vento  (Glauber Rocha, 1962),

Rocha comenta que era “o início de um gênero, o cinema negro”. Ainda assim, apesar

do esforço e preocupação em retratar a questão do negro no Brasil, os primeiros filmes

dessa nova etapa do cinema nacional eram dirigidos por diretores brancos.

  O discurso deixado pela fala de Glauber Rocha em relação ao Barra Vento, era

antirreligioso. Neste caso, contra o candomblé.

Sou  apaixonado  pelos  costumes  populares,  mas  não  aceito  que  o  povo  negro
sacrifique uma perspectiva em função de uma alegoria mística.  Barravento é um



filme  contra  os  candomblés,  contra  os  mitos  tradicionais,  contra  o  homem  que
procura na religião o apoio e a esperança (MOTTA, 2011, p. 219).

Segundo Nelson Rodrigues em  O Negro Brasileiro e o Cinema (2011),  esse filme

"aceita a máxima marxista de que 'religião é o ópio do povo'" (RODRIGUES), o que na visão

de Kariny Martins abre um paradoxo já “que a religiosidade de matriz africana é uma das

formas  de  permanecer  lutando frente  a  tantas  maneiras  de  modificar  e  tornar  pejorativos

aspectos desta cultura”. (MARTINS, Kariny, 2018, p. 4)

Durante  suas  produções,  Glauber  Rocha  fez  suscitar  alguns  dos  estereótipos  mais

comuns dos negros durante suas produções, desde a Musa, a Mulata Boazuda (como Rosa em

Ganga Zumba) ao negro revoltado (Firmino em Barravento) entre outros.

“de  maneira  magnífica  ou  atabalhoada,  folclórica  ou  política,  os  cinemanovistas
fizeram de tudo para oferecer uma imagem positiva e generosa da população negra”,
o que abriu caminhos para a primeira geração de cineastas negros: Waldyr Onofre,
Antônio Pitanga e Zózimo Bulbul.  Estes,  geralmente,  começaram como atores  e
depois se tornam “cineastas de um filme só” (RODRIGUES, 2011). 

4.1  -  BULBUL  –  O  CINEMA,  A  TELEVISÃO  E  A  CONTRACULTURA  EM

ÉPOCAS DE REPRESSÃO

Apesar do tratamento dúbio do Cinema Novo em relação ao negro, em relação à sua

representação, essa nova fase do cinema nacional, impulsionado pelo clima de renovação que

pairava  no  país,  instigou  Bulbul  a  se  levantar  politicamente  em  relação  ao  cinema  e  o

cinemanovismo deu a ele a possibilidade e o espaço para tanto; do ponto de vista técnico,

porquanto ele passou boa parte da década de 60 entre atuações, que lhe renderam visibilidade,

e cursos de teatro, ativismo político por conta da sua filiação ao Partido Comunista do Brasil



(PCB) e também ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes  (CPC-

UNE) em 1961 até  possibilidades de estudar e trabalhar como assistente de montagem com o

experiente montador argentino Nelo Melli no Líder Cine Laboratórios. (CARVALHO, Noel

dos Santos, 2012, P. 4)

Seu primeiro trabalho no cinema como ator foi no filme de curta-metragem Pedreira
de São Diogo, dirigido por Leon Hirszman, um dos cinco episódios que compõem o
longa-metragem Cinco vezes favela. O filme abordava de frente a pobreza vivida
pela maioria da população negra habitante das favelas da cidade do Rio de Janeiro.
Bulbul dá grande importância a esse momento da sua vida. (...) (CARVALHO, Noel
dos Santos2012, P. 3)

Noel dos Santos de Carvalho no mesmo trabalho, sobre Bulbul diz que (...) “A

participação no CPC abriu as portas para o trabalho com os principais diretores do

cinema  novo”.  (P.3)  Essas  experiências  como  ator,  assistente,  o  curso  de  teatro

cursado entre 1961 e 1962 com Adolfo Celi, e suas experiências no campo político

pareciam preparar Bulbul para que a partir de 1967 ele começasse a também produzir

e dirigir. 

Em 1967 escreveu, produziu e dirigiu A canção do negro amor, encenada nos teatros
Casa  Grande  e  Opinião.  A  peça  foi  censurada.  O  cenário  político  restritivo
espraiava-se  para  as  artes,  especialmente  sobre  aquelas  engajadas  em  discutir
assuntos polêmicos. Bulbul teria outros reveses com a censura. (CARVALHO, Noel
dos Santos, 2012, P. 3)

A partir  da promulgação do AI-5, em 1968, há uma desmobilização das principais

lideranças políticas, pessoas fugindo do Brasil, estreitamento dos laços do Brasil com os EUA

e, por conseguinte, o início de uma abertura para que se consumisse aqui a cultura americana.

Curiosamente,  como  vimos  ao  longo  deste  trabalho,  1968  coroava  os  movimentos  de

contracultura com o festival de Woodstock, e também, com o movimento negro pelos Direitos



Civis,  no seu auge,  e  esses  ecos  chegaram até  o  Brasil  e  os  meios  de  comunicação  não

deixaram esse fato passar. 

Carvalho (2012) nos lembra, oportunamente, de vários casos relatados pelas revistas,

algumas de esquerda, ao redor do Brasil, desde os encontros no fim de semana da juventude

negra no Rio de Janeiro, para dançar os  hits black que embalavam a juventude carioca no

clube Renascença. Salvador e São Paulo também realizavam esses bailes, onde o Black Power

se ostentava e afirmava, politicamente, nas letras e nos corpos a resistência dos negros. (...)

“Com a moda black a juventude negra de classe média, ou aspirantes a ela, incorporou novos

padrões culturais  de comportamento trazidos pela  indústria cultural.”  (CARVALHO, Noel

dos Santos, O produtor e cineasta Zózimo Bulbul, inventor do cinema negro brasileiro. P.8)

até 1969, por exemplo, onde (...) “jornalistas se acotovelaram na porta da Polícia Federal, da

Polinter e da sede dos motoristas de táxi da cidade de São Paulo à procura de informações

sobre  o  líder  dos  Panteras  Negras,  Eldridge  Cleaver,  que  estaria  escondido  no  Brasil.”

(CARVALHO, Noel dos Santos, O produtor e cineasta Zózimo Bulbul, inventor do cinema

negro brasileiro. P.8)

A modernização conservadora do período militar funcionou, em certa medida, como
o  presente  de  Zeus.  No  seu  afã  modernizador,  os  militares  abriram  a  Caixa  de
Pandora. As consequências são bem conhecidas e desembocariam nos protestos pela
redemocratização  ocorridos  no  final  da  década  de  70  e  início  dos  anos  1980.
(CARVALHO, 2012, P. 8)

É bem documentada a luta de Bulbul com o Regime Autoritário que se instalou em

1964 e com a censura estabelecida por esse regime. Por conta do acirramento político no Rio

de Janeiro, ele se mudou para São Paulo em 1969 e lá trabalhou como cinema e televisão. Na

tv  Excelsior  protagoniza  o primeiro  beijo  interracial  da  televisão  brasileira.  A novela  foi

reprimida e teve que ser finalizada às pressas. A polêmica foi demais para o conservadorismo

da sociedade brasileira, nesse momento em alta. (CARVALHO, 2012). Esse conservadorismo

proposto por Carvalho, no entanto, também deve ser assinalado como racista. Até então, como

vimos  no período silencioso  e  o das  chanchadas,  o  negro era  marginalizado,  decupado e



depois  estereotipado.  E  mesmo no  Cinema  Novo,  apesar  dos  esforços  essa  dinâmica  foi

perpetuada. Zózimo Bulbul tinha essa consciência e por isso recusava papéis estereotipados e

que apenas colaboravam com o que ele chamava de outras formas de escravidão. 

Essa escravidão, ao que me parece, é uma forma de aprisionar a imagem do negro a

certos modos de ser. Não haveria possibilidade de libertação ou mudança do imaginário social

do  negro  enquanto  as  suas  representações  midiáticas  fossem folclóricas  e  estereotipadas.

Nesse contexto, Bulbul tomou um caminho raro para a sua época. Em 1988 recusou participar

de um especial da Globo sobre os cem anos da abolição como forma de protestar contra a

“demagogia”, como em suas palavras em entrevista, da maior emissora do país. 

Em 1969, ele foi eleito o negro mais bonito no Brasil, em um concurso de mesmo

nome, versão televisiva do Black is beautiful, apresentado por Chacrinha e a exposição foi da

mídia foi fundamental,  segundo Carvalho (2012), para denunciar o preconceito racial.  Em

trecho, SILVESTRE, Edney Célio, 1969, p 80-2 diz:

Zózimo acha que a insistência com que a imprensa e o público têm-no elogiado é
uma forma de tirar  o  corpo de um fato que a maioria  dos brasileiros  hesita  em
reconhecer - o de que há racismo em nosso país: - ―Reconhecer a beleza em um
negro ator não seria a mesma coisa que reconhecê-la no bancário que trabalha ao
lado ou no rapaz  que entrega compras.  É, mais ou menos, o que os americanos
fazem  com  Sidney  Poitier  -  o  supernegro,  superculto  e  superbom  das  fitas  de
Hollywood. (SILVESTRE, Edney Célio. O negro mais bonito do Brasil. O Cruzeiro,
Rio de Janeiro, n.) (apud, CARVALHO, 2012, P. 7)

Dentre os trabalhos que Bulbul participou, vale destacar o filme Compasso de Espera

(1970) dirigido por Antunes Filho. Para Carvalho, “Compasso de espera foi o primeiro,  e

talvez  o  único,  filme  cujos  realizadores  reivindicaram  a  influência  dos  estudos  sobre  as

relações raciais no Brasil feito por Florestan Fernandes e Roger Bastide nos anos 1950(...)”



(CARVALHO, Noel dos Santos, O produtor e cineasta Zózimo Bulbul, inventor do cinema

negro brasileiro. P.10) 

Em 1974, Bulbul viaja para a Nova York, por conta da pressão política no Brasil e

leva consigo seu filme Alma no Olho e o exibe em escolas, mas o serviço de imigração, não o

deixa permanecer nos EUA e então ele viaja para Portugal e a França, onde fixa moradia.

Quando ele volta ao Brasil, no final de 1977, ele acirra a sua luta política e no final da década

de 80, precisamente em 1988, ele lança seu filme mais importante, Abolição (1988).

Apesar dos seus esforços e dificuldades de orçamento, Abolição não foi bem recebido

pelo grande público e transitou pelos ciclos sociais de negros de classe média e intelectuais. A

abertura do cinema político e negro para o grande público sempre foi uma das reivindicações

de Zózimo Bulbul, mas suas próprias produções não conseguiram ganhar voz num cinema já

demarcado pelo pop e pelas produções de grande porte que visavam as grandes massas. Nem

mesmo os negros se interessaram, em grande medida, por suas produções. 

Na década de 90 e na primeira década dos anos 2000, Bulbul trabalha em produções

de teatro e cinema, participa de festivais em Nova York e Genebra, assim como no Brasil. Em

2006, ele é homenageado pelo Governo Brasileiro.

Em 2007, fundou o Centro Afro Carioca de Cinema, aonde vem desenvolvendo um
trabalho  de  referência  para  a  Cinematografia  Afro  Brasileira.  Um  trabalho  de
conscientização, memória e incentivo a novos caminhos, de aumento de autoestima
e da compreensão do mundo através da arte Cinematográfica, onde são realizadas
Oficinas,  debates,  seminários,  mostra  de  filmes  nacionais  e  internacionais,
lançamentos  de  livros  entre  outras  ações.  E  no  mês  de  novembro  realiza  os
Encontros de Cinema Negro Brasil/África, que acontecem há cinco anos. O Centro
afro Carioca de Cinema já levou 14 cineastas brasileiros à África e já trouxe 32
cineastas de diversos países como Senegal, Cabo Verde, Cuba, Chad, Burkina Faso,
Colômbia,  E.U.A.,  África  do  Sul,  Congo,  Costa  do  Marfim,  Nigéria,  Guiné,
Camarões, Angola. (Centro Afro Carioca de Cinema)

http://afrocariocadecinema.org.br/quem-somos/


CAPÍTULO  5  -  REPRESENTAÇÃO,  ANCINE  E  O  CINEMA  MARGINAL

NEGRO

Falecido em 2013, aos 75 anos, Zózimo Bulbul foi um dos pioneiros do cinema negro

brasileiro e de fato, inventou o cinema negro brasileiro. Se Glauber Rocha inventou o termo,

como vimos no capítulo anterior, Bulbul foi aquele que, de fato, começou a fazer cinema do

negro para o negro, se preocupando em trazer para a sétima arte a sua subjetividade e vivência

enquanto  um  artista  negro  e  foi  contra,  durante  toda  a  sua  trajetória,  representações

malogradas do povo negro e que só reforçavam estereótipos e que perpetuariam a condição

socialmente subalterna do negro.  

A representação,  indubitavelmente,  foi  no século passado,  e ainda  o é  no nosso a

grande questão que envolve os negros e tudo o que se refere ao seu povo, quando falamos de

cinema  e  televisão.  Essa  afirmação  se  faz  necessária  pelo  fato  de  que  é  crucial

compreendermos em qual medida o cinema e a televisão têm a capacidade de organizar e

construir  determinada  realidade  social.  Ela  surge  como  um  testamento,  um  termo  que

“permite ser traduzido como o ato de criar ou recriar um determinado objeto, dando-lhe uma

nova  significação,  outro  sentido.  (CODATO,  Henrique,  Cinema  e  representações  sociais:

alguns diálogos possíveis, 2010, p. 48)

As representações formam, segundo Jodelet (2001, p. 21),  um sistema, e quando
partilhadas e compartilhas pelos membros de um grupo, possibilitam o aparecimento
de uma visão mais ou menos consensual da realidade. (apud, CODATO, 2010, P. 48

Para Codato, 2010 p. 48, esse sistema forma uma imagem, que provém dessa visão

mais  ou menos consensual  da realidade,  uma nova apreensão da realidade.  Essa imagem,

agora procura um novo lugar de articulação, conforme ele nos diz: “uma consciência, que

Deleuze (1985) conecta, no universo cinematográfico, ao papel da câmera. 



Ora, se existe um sistema formado por representações, que por meio da imagem da

câmera são partilhadas e compartilhadas e assumidas como sendo a realidade, pelo grupo que

está sendo exposto a tal imagem, então, podemos nos dar conta da gravidade da situação da

representação  do  povo  negro  no  cinema  desde  a  sua  concepção  até  os  dias  atuais.  Não

obstante, se assumirmos que o cinema negro, legado de Bulbul, assim como idealizado por

ele, não tem espaço nas produções  mainstream do Brasil, qual é o tipo de representação do

negro a que as pessoas estão sendo expostas quando vão ao cinema ou ligam a televisão?

(aqui englobando tanto as novelas quanto os serviços de streaming como a Netflix). 

Essa sistematização de produção de sentidos, trazida pelo cinema e pelas produções

que não possuem o devido cuidado com a representação do negro parece apenas colaborar

para que haja a manutenção da estigmatização do povo negro enquanto estereótipo e não

enquanto ser social e autônomo. 

Para Casetti e Chio (1998, p. 123) traduzir ou substituir algo por meio de uma imagem

propõe, entretanto, um dilema que (...) condiciona qualquer tipo de processo analítico, pois

vincular nossa compreensão a uma representação faz com que passemos a aceitá-la como uma

verdade. (Apud CODATO, 2010, p. 48)

Ao falar sobre representação coletiva, Émile Durkheim (1895), fez questão de salientar

a  primazia  do  pensamento  social  frente  ao  pensamento  individual.  Para  ele,  essas

representações são o fato social. Esse pensamento de Durkheim apareceu no livro As Regras

do  Método  Sociológico,  e  não  por  acaso,  no  mesmo  ano  em  que  os  irmãos  Lumière

apresentam  o  cinematógrafo  (1985),  como  nos  lembra  Codato  (2010,  P.  49).  Esse  dado

histórico é importante porque no começo do século XX, a montagem, que é um processo de

significação (p.  49),  e  imperativo na compreensão do filme,  é tida como uma espécie  de

linguagem cinematográfica, que segundo Comolli (2008, p. 46): “é o procedimento pelo qual

a ditadura do corte e do fragmento impõe a aceleração do olhar em detrimento da experiência

da duração e da continuidade”.  (Apud CODATO, 2010, p. 49) O surgimento das grandes



cidades  ocidentais,  sujeitos  comuns  como  protagonistas  de  cenas  (p.  49)  aparecem  nas

confluências dos estudos relacionados a cinema e sociologia no final do século XIX e XX.

A  ideia  de  representação  trazida  por  Émile  Durkheim  foi  fundamental  para  o

estabelecimento da Sociologia e da Antropologia e também foi fundamental para a Psicologia

Social. A partir de 1960, como percebemos ao longo deste trabalho, as minorias e segmentos

que clamavam por mudanças comportamentais e políticas, via contracultura e lutas sociais por

direitos civis, direito das mulheres, ganharam mais espaço e isso se refletiu nas produções

cinematográficas. 

Stuart Hall (2000) fala desta perspectiva,

afirmando que tanto o cinema quanto a televisão

sempre  foram  analisados  como  se  apenas

reproduzissem  ou  transformassem  as  formas  de

produção  cultural,  sem  levar  em  conta  a

incorporação  e  a  transformação  de  discursos

produzidos fora das mediações. ((Apud CODATO,

2010, p. 50)

Segundo  Jodelet  (2001),  “as  representações  dominantes  causam  pressão  nos

indivíduos (...) e é através dos discursos, das imagens e das mensagens midiáticas que tais

representações  circulam e é  neles  que acontece  o que Jodelet  chama de “cristalização de

condutas” (apud CODATO, 2010, p. 49) “Essas condutas seriam materializadas na linguagem

e seriam estruturadas a partir  da articulação de elementos tanto afetivos quanto mentais  e

sociais  que,  integrados,  passariam  a  afetar,  por  sua  vez,  a  realidade  material,  coletiva  e

ideativa." (apud CODATO, 2010, p. 49)

A questão da representação, como vimos até então, é complexa e o debate que se faz

na  academia  em  relação  a  esse  tema  não  é  conclusivo.  Assim  como  a  representação  é

importante, a visibilidade também é importante e aparecerá no próximo tópico, onde iremos

analisar alguns dados disponibilizados pela Ancine. 



 

5.1  -  UM  BREVE  DIÁLOGO  SOBRE  A  ANCINE,  VISIBILIDADE  E  A

SOCIEDADE

A  Agência  Nacional  do  Cinema  –  ANCINE  -  foi  criada  em  2001  pela  Medida

Provisória  2228-1.  A  agência  reguladora  tem  como  atribuições,  como  consta  em  sua

apresentação no site oficial, o fomento, e regulação e a fiscalização do mercado de cinema e

do audiovisual no Brasil. Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cidadania. 

O seu canal oficial diz que a sua missão é desenvolver e regular o setor audiovisual em

benefício da sociedade brasileira. Ela é administrada por uma diretoria colegiada aprovada

pelo  Senado,  segundo  a  apresentação  oficial.  Logo,  por  assim  dizer,  ela  está  sujeita  ao

Governo Federal. 

Em  seu  site  oficial,  há  uma  seção  linha  do  tempo  chamada  “Linha  do  Tempo

Audiovisual Brasileiro.” Quando analisamos as produções que lá constam, segundo a Ancine,

as principais e que conseguiram maior destaque daquele ano, desde a sua criação, em 2001, há

apenas uma produção, do diretor Fernando Meirelles, que tem um negro como protagonista:

Cidade de Deus (2002), que foi relançado em 2004 pela Miramax e foi indicado ao Oscar de

2004. 

O período onde o filme Cidade de Deus foi produzido, foi o período da pós-Retomada

(2003-  atual).  Esse  período  veio  cerca  de  cinco  anos  após  o  período  conhecido  como

Retomada, onde após alguns anos sem produções, o cinema brasileiro volta a produzir filmes

com alguma regularidade. (Barros, 2014) Após a extinção da Embrafilme na Era-Collor, no

final  dos  anos  1980  e  início  dos  anos  1990,  o  Brasil  estagnou  suas  produções

cinematográficas e o cinema nacional adormeceu por algum tempo. 



Segundo Barros (2014), (...)” o imaginário do cinema nacional pós-modernidade que é

refletido  pela  fase  da  pós-Retomada,  ainda  em pleno  andamento”  traz  uma  demanda  da

sociedade em relação ao tipo de produção, que agora deve ser uma produção artística-original,

“em outras palavras: autoral” (Mortin 1997). 

O cinema autoral é aquele que coloca o cineasta como aquele que traz um conteúdo

bastante  pessoal  para  o  filme,  como  Barros  nos  mostra  a  respeito  da  “noção  de  autoria

cinematográfica da Política dos Autores – defendida pela “Nouvelle Vague” nos anos 1950”

(P. 184) Entretanto,  esse cinema feito  na pós-modernidade,  o autoral,  é diferente  daquele

originado na França porque segundo, Barros, não se pensa mais na qualidade artística do

filme, mas segundo ele, é autoral porque “eu” fiz. E isso basta. (BARROS, 2014, P. 184). 

Esse  autor-cineasta,  pode  entrar  em  choque,  em  conflito  com  as  convenções

socialmente estabelecidas de uma época, conforme (Xavier; Bernadet; Pereira, 1985, P.12)

(apud, BARROS, 2014, P. 184). Barros diz que esse pode ter sido o caso de Glauber Rocha,

Rogério Sganzerla, Ruy Guerra, entre outros. Notadamente, por esse ponto de vista autoral,

Zózimo Bulbul seria um desses “autores” que trazem sua subjetividade para as telas com uma

enorme carga de pessoalidade e sua visão das coisas. Ainda para Xavier; Bernadet e Pereira,

1985, P.  12,  “há cineastas que se inserem nos códigos de comunicação já consolidados e

fazem  cinema  dentro  dos  padrões  de  linguagem  assimilados  pelo  grande  público.  (apud

BARROS, 2014, p. 184).

Porém,  sem a  referência  de  uma vanguarda,  como a  dos  filmes  produzidos  nas
décadas de 1960 e 1970 - do Cinema Novo ao Cinema Marginal - a conceituação se
esfacela. A autoria e o mercado na pós-modernidade, portanto, são ambivalentes e é
nessa  ambivalência  que  se  verifica  a  revitalização  no  cinema  nacional  –
representado  pela  pós-Retomada.  Logo,  o  fim  do  conceito  de  vanguarda  é
concomitante à noção de autoria (agora entrando também na fase  pós). A estética
autoral, porém, é indefinível por não ser unânime o entendimento de autoria. Por
exemplo: a tese do fim do sujeito, nos anos 1960, redimensionou o próprio sujeito,
reforçando,  paradoxalmente,  a  ideia  de  autoria.  Identificamos,  de  nossa  parte,  o



autor como um artista orgânico, com instinto estético, poderíamos dizer. (BARROS,
2012, p. 185)

Como por exemplo,  os filmes de comédia  lançados pela  Globo Filmes,  como,  De

Pernas Pro Ar (2010), dirigido por Roberto Santucci, Os Homens São de Marte e é Para Lá

Que Eu Vou (2014) dirigido por Marcus Baldini, assim como aqueles que contam dramas da

classe média carioca, ou paulista, se encaixem num tipo de cinema que não tencionam romper

com nada,  mas  que  se  inserem nesses  padrões  de  linguagem e  comunicação  que  pegam

elementos dessas classes sociais e a partir deles constroem as suas narrativas. 

Segundo Eduardo Portanova Barros (2014), o  pós já foi aceito por diversos autores,

inclusive  Lipovetsky  (2004),  mas  que  ainda  assim,  citando  MafFesoli,  1996,  p.  26,  ele

justifica o uso do  pós: “não desejo dar a esse termo pós-moderno um estatuto conceitual.

Tomemo-lo,  de  um  modo  cômodo,  como  o  conjunto  das  categorias  alternativas  às  que

prevaleceram durante a modernidade” (apud BARROS, 2014, P. 186)

As produções cinematográficas  hoje,  de um modo geral,  não se caracterizam por
perseguir uma meta específica, de viés político ou contestatório, como ocorreu nos
anos 1960 com o Cinema Novo e a Estética da Fome. O cinema brasileiro já não
vive  uma  “trajetória  no  subdesenvolvimento”,  expressão  de  Paulo  Emílio  Sales
Gomes (1996). Hoje, observando o cenário de produção de filmes, o quadro é outro.
E é nisso que procuramos nos debruçar. Para ser mais específico, na importância do
imaginário e do universo simbólico na produção cinematográfica nacional a partir da
Retomada e do período que, sociológica e/ou filosoficamente falando, denominamos
pós-moderno. (BARROS, 2014, P. 186)

É nesse espírito que analisamos os dados das produções cinematográficas no Brasil

para os anos de 2015 e 2016, disponibilizados pela ANCINE.  Dos 265 filmes produzidos

para esses anos, apenas 8(oito) filmes, cerca de 21,2%, trazem negros como protagonistas ou

no  elenco  principal,  não  necessariamente  tratando  de  temas  raciais  como tema  principal.

Nenhum desses filmes teve sua versão divulgada nos cinemas mainstream do Brasil, exceto o



longa  Mundo  Cão  (2016),  estrelado  por  Lázaro  Ramos  e  dirigido  por  Marcos  Jorge

(Estômago, 2007),  produzido Zencrane Filmes,  distribuido pela Paris Filmes e Downtown

filmes,  que foi  passada  em 91 salas  pelo  país,  onde o ator  Lázaro  Ramos  interpreta  um

bandido/malandro, estereótipo antigo, como vimos nos capítulos anteriores e também a ficção

O Vendedor de Passados (2015) de Lula Buarque de Holanda, sucesso de bilheteria, estrelado

por Lázaro Ramos e Alinne Moraes.

 O Vendedor de Passados surge como o único filme onde há negro, mas não há favela

ou nordeste, ou um estereótipo clássico de um protagonista negro.

Qual é a importância de se pensar o impacto de blockbusters como Cidade de Deus? O

Brasil,  segundo  Martín-Barvero  2005,  “se  apropriou  da  modernidade  pela  visualidade,

saltando  o  estágio  ‘letrado’  das  sociedades  européias(...)”  Aliado  a  isso,  Valeria  Rosito,

doutora em Literatura Comparada pela UERJ, escreve:

A  par  da  predominância

imagética  sobre  a  textual,  acrescente-se

um quadro de alta concentração produtiva

ao longo do eixo Rio-São Paulo, fato que

reduz  o  circuito  televisivo  e

cinematográfico  ‘nacional’  a  aspirações

dos  centros  hegemônicos.  (VALÉRIO,

2014 P. 279)

Para Valério (2014), Narrativas plasmadas em imagens de blockbusters como Cidade

de Deus se afiguram como multiplicadores simbólicos. Constituem matrizes de gêneros de

massa(...) (VALÉRIO, 2014, P. 280) o que nos ajuda a formular, mais ou menos, uma reposta



assertiva em relação à nossa discussão entre imagem, visibilidade e perpetuamento da imagem

do negro, enquanto indivíduo e coletivo, como tudo aquilo que é representado imageticamente

pelo cinema.

Esquematismos crus do gênero ‘denúncia’, que pretendemos discutir com um caso
específico, arriscam confirmar os valores e as relações supostamente sob sua mira.
Fato  bruto  não  mediado,  descritivismo e  grafismo autônomos  e  ‘fala  de  dentro’
essencializada  sustentam  o  tripé  sobre  o  qual  naturalismo  e  apuro  técnico  se
conjugam  para  legitimar  a  visão  instantânea,  ‘jornalística’,  e  perigosamente
reducionista do Outro. (VALÉRIO, 2014 P. 279)

 Quando analisamos as grandes produções, deste período, geralmente produzidas pela

Globo Filmes em parceria com outras produtoras, verificamos que se tratam de filmes, na sua

maioria  com  protagonistas  brancos,  e  com  temas  que  passam  ao  largo  da  questão  da

representatividade negra. Nesses filmes, os negros aparecem estereotipados como bandidos,

prostitutas,  malandros,  retomando  as  representações  apresentadas  em  outros  períodos  do

cinema nacional, até mesmo nos anos 60 com a tentativa de Glauber Rocha de dar visibilidade

ao negro a partir de Barravento (1962). 

Outra questão que é perene ao rol de produções nacionais é a de que os filmes que

apenas retratam a vida da classe média branca brasileira, geralmente sudestina, são filmes,

que trazem os dramas dessa classe, como já mencionado, sem compromissos de rupturas, mas

que escolhem retratar  o modo de pensar,  agir,  vestir  e interagir  socialmente  dessa classe,

sempre permeada pela leveza (Lipovetsky 2014) enquanto que produções de grande porte que

trazem temáticas  levantadas  pelo  cinema negro,  não  abrem espaço  para  diretores  negros,

como é o caso do mencionado Mundo Cão (2016), e, geralmente, são filmes que retratam a



vida dos negros sempre sendo cercadas por objetos que dialogam com a violência armada,

social e simbólica e também com a não possibilidade de sucesso.

Dos filmes registrados na Ancine, apenas 8 tratam de temas raciais ou possuem negros

no  elenco  principal  e  cerca  de  5  são  documentários.  O  primeiro  é  o  documentário  A

Vizinhança do Trige (2015) com direção de Affonso Uchoa. O longa conta a história dos

jovens  Juninho (Aristides  de Souza),  Eldo (Eldo Rodrigues),  Adilson (Adilson Cordeiro),

Menor (Maurício Chagas) e Neguinho (Wederson Patrício) que são moradores da periferia de

Contagem e vivem divididos entre o trabalho e a diversão, o crime e a esperança. Samba &

Jazz (2015)  de Jefferson Mello, o documentário  Osvaldão (2015),  que conta a história do

guerrilheiro do Araguaia, de 1961, estrelando Osvaldo Orlando da Costa, homem negro que

lutou e morreu pela volta da democracia. 

 Campo de Jogo (2015) é um documentário que conta a história do campeonato anual

de favelas. A sua produtora Felix Filmes, em sinopse oficial descreve o documentário como

tratando o “futebol como expressão genuína da cultura brasileira”. O final do trailer mostra

um dos takes do documentário, onde um menino negro da favela, sujo pela terra do campo de

várzea com uma batucada ao fundo tentando resgatar um sentimento de nação do futebol da

copa do mundo. Ardiley Queirós dirige o longa Branco Sai, Preto Fica (2015), onde ele trata

de questões como território, e a a relação entre os moradores da cidade de Ceilândia/DF e a

polícia. Apesar da importância das questões trazidas por Queirós, segundo a Ancine, apenas

19.130 pessoas assistiram ao filme em salas de cinema. 

Na  sequência,  Frederico  Machado  conta  a  história  de  um homem misterioso  que

caminha pelas estradas do Nordeste no interior do Maranhão. O Signo das Tetas (2016) é um

road  movie nacional  e  teve  um  dos  menores  alcances  de  público,  apenas  373  pessoas

assistiram ao longa de ficção em salas disponibilizadas.  Ruy Veridiano dirige o suspense



Mundo Deserto de Almas Negras (2015) e Joana Mariani dirige Marias que narra a história de

diversas  Marias  que  moram  pela  América  Latina.  Vencedor  de  Melhor  Roteiro  do  22°

Festival de Vitória, Ela Volta Na Quinta (2015) com direção de André Novais Oliveira, conta

como a crise de um casal de idosos afeta os filhos e toda a família. O último filme para esses

anos, é Brasil: DNA África (2015), com direção de Mônica Amorim Monteiro. Trata-se de um

documentário  onde a  questão  do  tráfico  negreiro  e  a  desconexão  sanguínea  do  negro  na

Diáspora. A partir do projeto que carrega o mesmo nome do título, algumas pessoas negras

fazem o teste de DNA para descobrirem suas origens. Filme de extrema importância para o

movimento negro nacional, mas que foi pouco divulgado e assistido, cerca de 700 pessoas,

segundo dados oficiais e arrecadou pouco mais de R$ 5000 reais. 

CONCLUSÃO 

O cinema negro desde a sua origem, nos idos dos anos 60, fortemente influenciado

pelo  cinemanovismo,  encontrou  em  Zózimo  Bulbul  um  caminho  para  um  tipo  de

representatividade  que não reproduzisse os  estereótipos  das  chanchadas  e  de modo que o

silenciamento de outrora não mais continuasse. Ainda assim, o cinema negro não conseguiu

alcançar  grandes  públicos  com suas  produções,  quase sempre,  de baixo orçamento  e  que

foram,  em sua  maioria,  assistidas  e  discutidas  apenas  por  negros  intelectuais  e  de  classe

média, que transitavam em espaços de discussão política de espectro esquerdista. Hoje em

dia, a situação não difere das décadas que vieram após o nascimento do cinema negro. 

No Brasil há cinema. Contudo, houve a necessidade da criação de um cinema que se

dissociasse do cinema popular brasileiro por conta da representatividade que se fazia do negro

e dos problemas que ela acarretava para os negros, como uma reprodutora de certos modos de

ser  que  ainda  se  inspiravam no  colonialismo  e  no  folclore.  Essa  necessidade,  por  si  só,



configura um problema. O cinema negro é um cinema político em sua essência. Ele é uma

afirmação, de que o negro não será reduzido, imageticamente, ao ser representado no cinema

e na televisão. 

Constata-se  que  o  cinema  negro  é  uma  postura  conceitual  para  expressar  o
discernimento da nova posição - s ó c i o - c u l t u r a l  d o  a f r o - descendente, na
construção da imagem afirmativa do negro e de sua cultura. Em um país poliétnico,
de  economia  dependente,  provavelmente  o  modo  de  produção  social  elege  um
modelo racial, tendo em vista a matriz da força hegemônica e imperialista, portanto
anglo-saxônica. Com isso, outros traços raciais e étnicos diferentes do hegemônico
são expostos a toda sorte de marginalização e do estereótipo da inferioridade racial.
(PRUDENTE, Celso, 2009, P. 49)

Não obstante, por conta do caráter político do cinema negro, ele foi confinado, por

muitos  anos  a  espaços  periféricos  e  de  grande  concentração  de  coletivos  ligados  a

Movimentos Negros, que em sua maioria, por um lado são empurrados para as margens da

produção cinematográfica e por outro lado assumem esse papel de resistência política contra o

racismo estrutural, que se vê representado em blockbusters, como o já mencionado Cidade de

Deus (2002). A questão é que, se por um lado há um apagamento do cinema negro e poucas

oportunidades que atinjam a grande massa que consome cinema no Brasil, por outro lado, o

cinema negro brasileiro tem tido grande reconhecimento em festivais de cinema ao redor do

mundo. 

Segundo a pesquisadora e  curadora Janaína  Oliveira  (2019),  em seu artigo  para o

Fórum Itinerante de Cinema Negro (FICINE), se no Brasil houve um apagamento do cinema

negro,  hoje em dia,  está acontecendo um “desapagamento” do cinema negro brasileiro.  O

Festival Internacional de Rotterdam (IFFR) na Holanda,  em sua 48a edição contou com a

Mostra  Soul  In The Eye -  Zózimo Bulbul’s  legacy and the contemporary Black Brazilian

Cinema. “Nas histórias que compõem as trajetórias negras é fundamental sempre lembrar e

reverenciar  o  caminho,  celebrando  quem  trabalhou  ontem  para  tornar  o  hoje  possível.”

(Janaína Oliveira, 2019) Assim, ele homenageia Zózimo Bulbul, que abriu o caminho para



que uma nova geração de cineastas  negros brasileiros  surgisse.  Um exemplo  é  a  Yasmin

Thayná, diretora de Kbela (2015), filme que foi escolhido para a Mostra em Rotterdam após

ter sido descoberto por Tessa Boerman, que é a criadora das sessões Black Rebels (2017) no

IFFR e o  Pan African Cinema Today (PACT / 2018). Segundo Oliveira, o filme  Kbela  foi

“notoriamente ignorado/recusado por todos os grandes festivais do país”. (Trecho retirado de

seu artigo para o FICINE, 2019.)

Esse sentimento de indignação parece ecoar na fala de outros cineastas importantes do

cinema negro como Clementino Junior, criado do CAN – Cineclube Atlântico Negro (2008),

por exemplo.  Em sua viagem à Holanda,  Yasmin Thayná e o diretor  de comunicação de

Kbela,  Bruno  F.  Duarte,  levaram uma  cópia  do  filme  Alma  No  Olho,  de  Bulbul  e  pela

primeira vez ele foi transmitido no IFFR. Segundo Janaína Oliveira, esse momento histórico

não teve a devida repercussão no Brasil. 

É preciso reiterar, pois já disse isto em muitos momentos desde 2017, que nem os
veículos hegemônicos da imprensa nacional, nem a ANCINE noticiaram este fato.
Era a primeira vez que uma diretora brasileira era convidada para o festival, era a
primeira  vez  de  Zózimo  e  Alma  no  Olho,  e  era  mais  uma  vez  o  silêncio  e  a
invisibilidade  dos  grandes  circuitos  relacionados  ao  cinema.  (Oliveira,  Janaína,
2019)

Assim, a representação surge como um desafio filosófico, sociológico e que carece da

interdisciplinaridade  para  ser  compreendida  em  sua  magnitude.  Além  disso,  a

representatividade pode ser entendida como uma questão a ser problematizada nos espaços

acadêmicos e de pesquisa, mas que também deve ser apreendida como uma questão a ser

resolvida, como parece ser para o Movimento Negro Unificado. A intervenção, entretanto, se

choca com o campo político e simbólico, onde, em um cenário de polarização, ela tende a ser

generalizada  e  compartimentalizada,  ideologicamente,  em um espectro  político  ou  outro,

fazendo com o que a sua compreensão e até a mesmo a sua solução perpasse os poderes

instituídos numa democracia e o poder simbólico da maioria econômica social.
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