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om a ascensão internacional do
movimento de massas, a luta dos
negros pelos direitos civis nos
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 meados 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 hermenêutica, na qual a africanidade se traduz em um
terreno fértil, para a visão revolucionária
do socialismo internacional.Percebe-se
nesse projeto cinematográfico glauberiano 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, caracterizando a cosmovisão africana, se configura 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

condição de conhecimento
significa anulá-lo da possibilidade 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 conhecimento.
Parece existir relação
estreita entre a condição de
subordinação e o processamento 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 afrodescendente tem sido uma
espécie de tentativa, com vista a
fragmentar o ser do negro, a
partir da violência em forma de
subtração da relação epistemológica 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 desepistemologiII
Furtar a um grupo a zação a do universo negro, com o

propósito de ferir a auto-estima
do negro enquanto ser.
Nas lições de
Heidegger¹, entende-se que o ser
é um lócus da epistemologia. E
no âmbito das relações ontológicas, 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 iniciativa. Estágio sócio-cultural
próprio da imagem de subordinação.
Desse modo, nas
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 burguesia faz da sociedade sua
imagem e semelhança. Nessa
linha de compreensão, provavelmente, 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 afrodescendente, 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.
Contata-se que no
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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 étnicocinematográfica.
Constata-se que o
cinema negro é uma postura
conceitual para expressar o
discernimento da nova posição
sócio-cultural do afrodescendente, 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 anglosaxônica. Com isso, outros
traços raciais e étnicos diferentes do hegemônico são expostos
a toda sorte de marginalização e
do estereótipo da inferioridade
racial.

Cineasta afro-brasileiro Zózimo Bulbul

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, fenômeno que parece indicar uma
nova mundialização, denominada sociedade global, na qual o
meio de produção é caracterizado 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

carnavalização onírica no fazer
imagem afirmativa do negro no cinematográfico.
sonho de recriação de um
imaginário com base no
Na estrutura do pensasaber e na ontologia mento do cinema negro localido negro no mundo. zam-se componentes de subjetiMerleau Ponty vidades de natureza fantáticochama atenção telúrico. Pois na tendência em
do imaginário questão, nota-se, quase que
como comple- constantemente, uma magia
x i d a d e d o para dar relevância a afroo l h a r d o epistemologia, ao mesmo
artista:
tempo, em que a afirmação
deste saber restaura a importân“ ( . . . ) O cia humana do continente, ora,
q u a d r o , negado.
c o m o a
mímica do
O diretor no cinema negro
ator, pertence tem o papel de reconstituir um
ao imaginário imaginário positivo para a
(...)O olhar do imagem do negro, na terra mãe
pintor vê o africana e na diáspora.
mundo e o que Fenômeno observado, com a
falta no mundo Mostra de Cinema da África e
para ser quadro e da Diáspora, ocorrida na II
o que falta ao CIAD, que reuniu filmes de
quadro para ser realizadores comprometidos
ele mesmo”. ²
com a africanidade, tais como:
Zezé Gamboa “O Herói”
O olhar mágico (Angola/ França/ Portugal,
próprio de relações 2003); Clóvis Bueno e Paulo
idílicas e fantásticas, Betti, “Cafundó” (Brasil,2006);
peculiares do cinema, permite a Caito Ortis e João Dornelles “O
realização de filmes, no qual a dia em que o Brasil esteve
história objetiva é redimensio- aqui”(Brasil, 2006); Idrssa
nada em uma impregnação de Quédraogo, “Samba Traoré”(
subjetividade. Edgar Morin Burkina Fasso/França, 1992);
lembra:
Rigoberto López “Roble de
Olor” (Cuba, 2003); Flora
“(...) todos os fenômenos do Gomes, “Nhá Fala”(Guiné
cinema tendem a conferir Bissau/Portugal/França, 2002);
subjetividade à imagem objeti- A l i Z o u a , “ A s r u a s d e
va”.³
Casablanca” (Marrocos/França,
2000) e Abderrahmane Sissako,
De tal modo, que o autor transforma “À espera da felicidade”
o objeto em um espaço utópico (Mauritânia/França,2002).
marcado de nuances indicativas da Alguns desses cineastas particiinversão de ordens, uma espécie de param da mesa redonda sob o

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.
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