
4948

En
sa
io
s

En
sa
io
sCINEMA NEGRO:

Pontos reflexivos para a 

compreensão da importância da II 

Conferência de Intelectuais da 

África e da Diáspora

om a ascensão internacional do 
movimento de massas, a luta dos 
negros pelos direitos civis nos C

EUA, liderada por Martin Luther King, 
foi um marco da década de 60. Isso 
somado ao processo revolucionário de 
descolonização dos países africanos, nos 
idos dos anos 70, formam um conjunto de 
fatores conjunturais significativos que 
concorre para o surgimento do 
Movimento Negro Unificado, em mea-
dos dessa década. Esse movimento, se 
notabilizou pela desmitificação do Brasil, 
como paraíso da democracia racial e, 
também, na mobilização pelo fim do 
bonapartismo, configurado no regime de 
autoritarismo militar.

Nesse espectro, surgiu no Brasil o 
cinema negro, como 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 hermenêuti-
ca, na qual a africanidade se traduz em um 
terreno fértil, para a visão revolucionária 
do socialismo internacional.Percebe-se 
nesse projeto cinematográfico glauberia-
no um sentimento Afro-Latino-América.

O “Leão” de Rocha, rodado no 
Congo de Brazaville, narra a luta pela 
descolonização e as dificuldades, que se 
dão na trajetória consubstancial da 
libertação.

A ambiência do filme, caracteri-
zando a cosmovisão africana, se configu-
ra ganhando intensidade do sonsigno, no 
canto afro-brasileiro de Clementina de 
Jesus.Ainda assim, Glauber Rocha 
insistia em desenhar uma espécie de 
africanidade, valendo-se de signos que 

dimensionavam o universo 
africano, usando do primeiro 
plano tão presente na fílmica do 
cinema negro e  sugerindo ser 
um elemento indicador para o 
debate em favor de uma possível 
sintaxe dessa tendência étnico-
cinematográfica.

Cons ta ta -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 diferen-
tes do hegemônico são expostos 
a toda sorte de marginalização e 
do estereótipo da inferioridade 
racial.      

II 
Furtar a um grupo a 

condição de conhecimento 
significa anulá-lo da possibili-
dade das relações de plenitude 
existencial. A marginalização de 
uma força étnico-racial se 
caracteriza no processo do 
cerceamento desse vetor ao 
acesso à produção de conheci-
mento.

Parece existir relação 
estreita entre a condição de 
subordinação e o processamen-
to da expressão da ausência do 
saber. O nível de conhecimento 
dos segmentos subalternos é 
determinado pelo grau de 
necessidade tecnológica, do 
modo de produção em voga.

A reificação do afro-
descendente tem sido uma 
espécie de tentativa, com vista a 
fragmentar o ser do negro, a 
partir da violência em forma de 
subtração da relação epistemo-
lógica no curso da sua história.

 Isso indica para uma ação 
excessiva da apropriação cultural 
da axiologia africana pelas forças 
eurodominantes, que por meio do 
mito da superioridade ariana 
estabelece uma desepistemologi-
zação a do universo negro, com o 

propósito de ferir a auto-estima 
do negro enquanto ser.

N a s  l i ç õ e s  d e  
Heidegger¹, entende-se que o ser 
é um lócus da epistemologia. E 
no âmbito das relações ontológi-
cas, percebe-se a iniciativa como 
componente essencial das 
relações de plenitude, em que se 
dá a construção dimensionadora 
das relações do fazer, como 
fonte de humanidade.

É sensato supor, que no 
sistema da iniciativa privada, no 
qual o ensino se localiza, no 
campo de mercado; o oprimido 
encontra-se privado de iniciati-
va. Estágio sócio-cultural 
próprio da imagem de subordi-
nação.

D e s s e  m o d o ,  n a s  
relações de poder a força 
dominante usa a ideologia no 
propósito de impor sua feição 
como referência para o mundo. -
Marx e Engels ensinam, em “ A 
Ideologia Alemã”, que a bur-
guesia faz da sociedade sua 
imagem e semelhança. Nessa 
linha de compreensão, prova-
velmente, o eurocentrismo é 
uma patologia, cujo vírus é 
infecto-contagioso, resultando 
na tentativa de deformação do 
tecido do saber negro africano.

Com efeito, o cinema 
negro no Brasil e no mundo, 
enquanto postura conceitual, 
em favor de uma imagética que 
reconstitui o ser do afro-
descendente, em meio ao 
dinamismo da cosmovisão 
africana.

Exercício de uma práxis 
que se constitui no esforço da 
construção das matrizes do 
conhecimento negro, para por 
fim a nefasta iconografia da 
orfandade do afro-saber, que a 
imagem do negro tem sido 
vítima na África e na Diáspora.

Conta ta-se  que no 

1-HEIDEGGER, Martin. “Ser e Tempo”.Tradução: Márcia de Sá Cavalcante.Petrópolis, Vozes. 1986.(p.184/230).
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elevado estágio da 
revolução tecnológica, na qual a 
máquina foi superada pela 
informação cibernética, fenô-
meno que parece indicar uma 
nova mundialização, denomina-
da sociedade global, na qual o 
meio de produção é caracteriza-
do na comunicação. Esse 
espectro revela, ainda mais, a 
importância da representação da 
imagem na era da informação.

De tal sorte, o cinema 
negro torna-se, com isso, um 
importante instrumento na luta 
libertária, na construção da 

imagem afirmativa do negro no 
sonho de recriação de um 

imaginário com base no 
saber e na ontologia 

do negro no mundo.
Merleau Ponty 
chama atenção 

do imaginário 
como comple-
x i d a d e  d o  
o l h a r  d o  
artista:

 “ ( . . . )  O  
q u a d r o ,  
c o m o  a  
m í m i c a  d o  
ator,  pertence 
ao imaginário 
(...)O olhar do 
p i n t o r  v ê  o  
mundo e o que 
falta no mundo 
para ser quadro e 

o que falta ao 
quadro para ser 

ele mesmo”. ²

O olhar mágico 
próprio de relações 

idílicas e fantásticas, 
peculiares do cinema, permite a 
realização de filmes, no qual a 
história objetiva é redimensio-
nada em uma impregnação de 
subjetividade. Edgar Morin 
lembra:

“(...) todos os fenômenos do 
cinema tendem a conferir 
subjetividade à imagem objeti-
va”.³

De tal modo, que o autor transforma 
o objeto em um espaço utópico 
marcado de nuances indicativas da 
inversão de ordens, uma espécie de 

carnavalização onírica no fazer 
cinematográfico.

Na estrutura do pensa-
mento do cinema negro locali-
zam-se componentes de subjeti-
vidades de natureza fantático-
telúrico. Pois na tendência em 
questão, nota-se, quase que 
constantemente, uma magia 
para dar relevância a afro-
epistemologia, ao mesmo 
tempo, em que a afirmação 
deste saber restaura a importân-
cia humana do continente, ora, 
negado.  

          O diretor no cinema negro 
tem o papel de reconstituir um 
imaginário positivo para a 
imagem do negro, na terra mãe 
a f r icana  e  na  d iáspora .  
Fenômeno observado, com a 
Mostra de Cinema da África e 
da Diáspora, ocorrida na II 
CIAD, que reuniu filmes de 
realizadores comprometidos 
com a africanidade, tais como: 
Zezé Gamboa “O Herói” 
(Angola/ França/ Portugal, 
2003); Clóvis Bueno e Paulo 
Betti, “Cafundó” (Brasil,2006); 
Caito Ortis e João Dornelles “O 
dia em que o Brasil esteve 
aqui”(Brasil, 2006); Idrssa 
Quédraogo, “Samba Traoré”( 
Burkina Fasso/França, 1992); 
Rigoberto López “Roble de 
Olor” (Cuba, 2003); Flora 
Gomes, “Nhá Fala”(Guiné 
Bissau/Portugal/França, 2002); 
Al i  Zoua ,  “As  ruas  de  
Casablanca” (Marrocos/França, 
2000) e Abderrahmane Sissako, 
“À espera da felicidade” 
(Mauritânia/França,2002). 
Alguns desses cineastas partici-
param da mesa redonda sob o 

tema Identidade, tendo como 
relator o realizador Joel Zito 
Araújo e coordenador o antro-
pólogo Celso Prudente. Cabe 
ilustrar com a presença do 
produtor Doca, do ator Leandro 
Firmino Hora, dos cineastas 
Antônio Pitanga e Zózimo 
Bulbul(ficaram na platéia) e do 
ministro da Cultura de Cuba, 
Abel Prieto. 

           Para a emergência do 
cinema negro, esse encontro 
significou, ainda, a possibilida-
de de uma relação mais estreita, 
no âmbito da realização do 
cinema, indicando para novas 
parcerias internacionais, a partir 
de temáticas comuns em países 
de culturas diferentes. 

III
 

A II Conferência de 
Intelectuais da África e da 
Diáspora tem um significado 
especial para o Brasil e, particu-
larmente a cidade de Salvador, 
que foi sede do evento, no final 
do primeiro semestre de 2006 e 
que contou com aproximada-
mente dez chefes de Estado e 
seus respectivos auxiliares mais 
competente no campo do saber 
acadêmico e da militância 
cultural. A importância, desse 
certame, em mostrar a africani-
dade como um traço de huma-
nismo mundial, trazendo uma 
reflexão da cooperação técnico-
pedagógica, como forma da 
construção e da manutenção da 
paz. Considerando que o Brasil 
é o segundo país em população 
negra, só ficando atrás da 
Nigéria no continente africano, 
a consciência negra ganhou 
visibilidade ora nunca vista no 
país, ampliando círculo do 
debate da temática racial.

            Essa reunião da intelec-
tualidade negra internacional 

ocorre no momento em que o 
movimento de massa afirma seu 
traço histórico, com a conquista 
de um presidente brasileiro de 
origem operária, cuja trajetó-
ria política nasceu na luta 
social do sindicalismo. 
Nesse contexto, surge, 
também, um ministro 
da cultura, baiano e 
a f ro-descendente ,  
i n t e r l o c u t o r  d o  
multiculturalismo e 
da biodiversidade, 
como  fo rma  de  
respeito às diferen-
ças culturais e à 
transigência com as 
expressões de vida 
para o equilíbrio do 
ecossistema. Duas 
bandeiras norteadoras 
dos esforços em favor 
da paz mundial.
           Nesse sentido, o 
tal encontro internacio-
nal da africanidade ganha 
u m a  t r a n s c e n d ê n c i a  
pedagógica que ensina para 
o mundo, que a construção 

2- MARX, Karl; ENGELS, Friederich “A ideologia alemã”. Trad.: Luís Cláudio de Castro e Costa. São Paulo, Martins 

Pena. 1998. (p.33/51).
 
3 - CHAUI, Marilena. “Merleau-Ponty: obra de arte e filosofia”.In: NOVAES, Adalto. “Arte e pensamento”.São 
Paulo.Companhia das Letras. 1994.(p483/485). 
4-MORIN, Edgar. “A alma do cinema” (p.150).In: XAVIER, Ismail (org). “A experiência do cinema”.Rio de Janeiro, 
Graal.1983.  

Referências bibliográficas:

* CHAUI, Marilena. “Merleau-Ponty: obra de arte e filosofia”.In: NOVAES, Adalto. 

“Arte e pensamento”.São Paulo, Companhia das Letras. 1994. 

* HEIDEGGER, Martin. “Ser e Tempo”.Tradução: Márcia de Sá 

Cavalcante.Petrópolis, Vozes. 1986.

* MARX, Karl; ENGELS, Friederich “A ideologia alemã”. Trad.: Luís Cláudio de 

Castro e Costa. São Paulo, Martins Pena. 1998.

*  MORIN, Edgar. “A alma do cinema” .In: XAVIER, Ismail (org). “A experiência do 

cinema”.Rio de Janeiro, Graal. 1983. 

* PRUDENTE Celso. “Barravento, o negro como possível referencial estético do 

cinema novo de Glauber Rocha”. São Paulo, Nacional. 1995.

- “Mãos Negras: Antropologia da arte negra”. São Paulo, Panorama do 

Saber. 2002.

- (org.) “Negro: Educação e multiculturalismo”. São Paulo, Panorama do 

Saber. 2002.

- “Nossa Imagem”.São Paulo, Panorama do Saber. 2006. 

Referência Cinematográfica:
* LEÃO DE SETE CABEÇAS (Filme). Direção de Glauber Rocha. Roma (Itália), 

1970. 95 min, color.,35 mm. 

En
sa
io
s

En
sa
io
s




