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PREFÁCIO

Clébson Francisco
com colaboração de Leon Reis

NEGRITUDE INFINITA: 
O Cinema é Negro
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10 Antes de tudo, é preciso alertar que este livro não pretende dizer o 
que é e o que não é cinema negro, e muito menos validar discursos a 
partir de alguma perspectiva individual e/ou específica. O presente 
livro também não irá cumprir nenhuma das expectativas que a bran-
quitude tem e espera sobre a categoria negritude. Por outro lado, este 
prefácio também não é um manual de normas de como se deve ler esta 
obra. O que se pretende é advertir de antemão acerca das armadilhas 
que a branquitude já plantou nos caminhos pelos quais trilhamos, 
nos debates, discussões e textos ao nosso redor, entre os tantos semi-
nários e festivais de cinema, e que nos fazem esperar por algo muito 
específico ao se ler um livro ou participar de um espaço sobre cinema 
negro. A negritude, se posta em classificações, torna-se elemento de 
captura para uma branquitude tão ativa e tão sadicamente estraté-
gica. Apenas a presença alva e branca pode nos desestabilizar, trazer 
desconfianças, ansiedades, gerar complicações tão profundas que se 
tornam difíceis de lidar. Como então manter-se atento sem que a an-
siedade nos tome o corpo e sem que o peso de estar sempre em alerta 
nos impeça de pensar e de viver? Como não se perder em meio a estas 
armadilhas e entender a própria contradição? 

A Mostra Negritude Infinita nasceu da vontade de falar de algo inal-
cançável, pois é impossível perceber a infinita camada que cobre nos-
sos contos e falas, de um único modo, em um único campo de experi-
ência. Ser infinito é antes de tudo estar em vida, pois o espaço, assim 
como a fala e a imagem, é um gesto sem fim e, se dentro de suas cama-
das múltiplas podemos estar, nossa estética não existe no campo da es-
sencialidade e da colonialidade. O que está em jogo nunca foi cumprir 
uma tabela de diversidade, mas sim reconhecer a negritude a partir 
de sua pluralidade e multiplicidade. Pleitear uma negritude infinita 
significa dizer que não há categorias suficientes que deem conta ou 
que imponham limites para as negritudes – que não é única, e sim, 
plural em sua plenitude. Ao afirmar-se enquanto corpos negros no 
Brasil, historicamente, afirma-se também enquanto lutas individu-
ais e coletivas, e é preciso lembrar que a negritude não é um espelho 
oposto da branquitude. Entender esses tantos lugares passa também 
por evidenciar contranarrativas, percebendo inclusive as amarras e 
as armadilhas da colonialidade presentes nas estruturas culturais e 
sociais de nossas existências, e que, apesar disso, buscaremos sempre 
por outras formas de vida para a nossa gente. 



11 O corpo negro é tempo, é território, é espaço e é política. Na Mos-
tra Negritude Infinita, de forma expandida, procuramos apresentar 
os mais diversos contextos, espaços, idades e gêneros, identidades e 
imaginários em que pessoas negras vivem e são fabuladas a viver. 
Abdicando dos olhares claros e das perspectivas coloniais, avança-
mos feito sentinelas na imensidão do tempo que nós pessoas negras 
construímos e especulamos para o momento presente e para a fu-
turidade. A negritude é infinita tal como o espaço, o vazio e o tem-
po, são parte da profecia; nossa língua é uma cisão ao espectador. 
Nascemos do infinito vazio procurando cegar os olhos acostumados 
com uma claridade homogênea, e eternamente estamos trabalhan-
do com nossos espectadores uma nova sensorialidade que permita 
novas dimensões para que possam respirar, distribuindo assim cam-
pos de diferentes gases que fomentam diversos sistemas respirató-
rios. Pois não é somente com os olhos que enxergamos, mas também 
com outras experiências e percepções físicas, materiais, imaginati-
vas e fugitivas.

A segunda edição da Mostra 

Nosso trabalho nasce de um caráter desarmônico com a esfera fic-
cional que se situa no circuito do cinema no Ceará, sobretudo no fato 
de sermos a primeira mostra com essa personalidade curatorial no 
estado e que se junta à outras mostras com este mesmo recorte que 
se encontram espalhadas pelo país. Olhando sob o aspecto de um 
trabalho de difusão de obras cinematográficas que antes não existia 
nesse território, não vale citar aqui o preenchimento de uma lacu-
na, mas sim propor um debate mais profundo sobre o acesso aos me-
canismos institucionais de produção e de circulação. E como sem-
pre afirmamos, o Cinema Negro não é um nicho cinematográfico, é 
um lugar de afirmação de territórios, identidades e estéticas que se 
chocam entre suas linguagens diversas, vizinhas e díspares, que se 
completam ou se expulsam em suas temporalidades incalculáveis. 

Na segunda edição, a Mostra Negritude Infinita apresentou um 
panorama do Cinema Negro Contemporâneo no Brasil, através 
da exibição de 70 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens 
oriundas de todas as regiões do país, obras produzidas por cineastas 



12 e equipes negras de contextos diversos, sejam egressos de escolas de 
cinema, de periferias ou não, de coletivos, de novas produtoras au-
diovisuais, dos centros ou das margens que trazem nas produções 
os seus lugares de afirmação de potências imagéticas e de constru-
ções de narrativas. Nosso gesto é uma simples e intensa tentativa de 
correr sobre a tela escura do espaço cinematográfico e concretizar a 
criação de novos territórios para o povo negro no Brasil. 

A programação foi composta também pelo 1º Seminário Negri-
tude Infinita, com a presença de 13 pesquisadoras(es) e realizado-
ras(es) de cinco estados do Brasil: Cintia Lima (PE), Déo Cardoso 
(CE), George Ulysses (CE), Izabel Cruz Melo (BA), Lidia dos Anjos 
(CE), Luca Salri (CE), Luciana Oliveira (SE), Carlos Magno Rodri-
gues (CE), Mara Rachel (CE), Naymare Azevedo (RN/BA), Rayanne 
Layssa (PE), Paolla Martins (SP/CE) e Rodrigo Ferreira (CE). O se-
minário possibilitou encontros e discussões mais aprofundadas so-
bre diversos aspectos da cadeira audiovisual, trazendo para as mesas 
questões como a presença negra nas telas, as estéticas e narrativas 
em perspectivas, o cinema feito no Ceará e a difusão das obras, e o 
circuito de festivais e mostras de cinema negro no Nordeste. 

Tivemos ainda duas oficinas gratuitas, na “Afroficção” a cineasta e 
pesquisadora Anti Ribeiro (SE/PE) apresentou a criação de um espa-
ço que se propõe estudar as estratégias historicamente utilizadas para 
representar o corpo preto nas artes, a partir da exotização e, assim, 
usá-las e revertê-las ao nosso favor. Cruzando fotografia, música, te-
atro, artes visuais e literatura, a “Afroficção” insere-se como uma fer-
ramenta de desconstrução (a curto prazo) e destruição (a longo pra-
zo) das normas estabelecidas de representação. Já Bruno Victor (GO) 
propôs na oficina “O corpo LGBTQ negro no cinema contemporâneo” 
uma discussão sobre o cinema negro e como os realizadores negros(as) 
estão reformulando a maneira em que se desenvolve a trajetória de 
personagens LGBTQs nas narrativas cinematográficas.

Durante os setes dias de evento, entre 5 a 11 de dezembro de 2020, 
estivemos ocupando o Cinema do Dragão com as exibições, o Audi-
tório do Centro Dragão do Mar com o seminário e a Vila das Artes 
com as oficinas.



13Palavra infinita, experiências múltiplas

Não nos interessa, nesta publicação, realizar uma escolha editorial 
entre textos que se constroem com a linguagem formal acadêmica ou 
com a prosa livre, pois não habitamos um espaço limitado de escrita 
textual e de produção de conhecimento. Dessa forma, compreende-
mos que toda tentativa de limitar formatos de escritas de pessoas ra-
cializadas é também uma tentativa de controlar a palavra e a fala, e 
consequentemente, de controlar o corpo. E assim, a Negritude Infi-
nita, enquanto uma proposta de promover a vida através do audiovi-
sual, cumpre neste livro o objetivo de apresentar diversas formas de 
escritas e de produções de conhecimentos que giram em torno do cha-
mado Cinema Negro Brasileiro. Nomeamos essa mostra de Negritude 
Infinita, porque infinita é antes de tudo um espaço em que as formas 
de vida heterogêneas coexistem com suas diferentes faculdades sen-
soriais e respiratórias, em diferentes planetas, em dimensões diver-
sas, por corpos e corpas múltiplas. Essa imagem que chega a ser uma 
utopia é um desejo eterno pelo impossível, pois o nosso trabalho nasce 
dele. Esta obra é mais do que qualquer coisa um exercício prático de 
desmonte de estruturas brancas calcificadas pelo cinema brasileiro, 
partindo da escuta de palavras escritas por muitas pessoas, palavras 
articuladas em instâncias diversas, compreendendo a importância de 
cada voz falar por si e para o mundo. 

Assim sendo, Ana Aline Furtado (CE) escreve sobre imagem, pre-
sença e ausência em uma conversa com Mário de Oliveira Ramos, 
conhecido popularmente como Vassourinha, músico brasileiro re-
tratado no filme A voz e o vazio: A vez de Vassourinha, de Carlos 
Adriano (1998). Sua escrita se realiza em um movimento de não dei-
xar que se esqueça da existência desse sujeito, para que a sua memó-
ria não se apague pela borracha branca do mundo. Movimento pa-
recido ao que Rodrigo Lopes (CE) e Douglas da Silva (SP) fazem no 
texto/entrevista com a artista e psicóloga Castiel Vitorino Brasileiro 
(ES), nessa luta compartilhada e permanente contra o esquecimen-
to, contra toda forma de apagamento e aprisionamento. Reelaborar 
outras possibilidades de imagens, outros arquivos e outros imagi-
nários são algumas das tantas estratégias que têm sido empregadas 
em diversas esferas da produção de conhecimento. 



14 Ronald Horácio (CE), por sua vez, realiza uma contação de his-
tórias, prosando entre as estratégias de desmantelar as narrativas 
coloniais e hegemônicas e reescrever possíveis imaginários nativos 
e crioulos, atravessando o cinema como uma possibilidade de cos-
movisão amplificada. Já Karina das Oliveiras (CE) traz a disputa de 
narrativas, tecnologias e dispositivos de ação concreta frente aos mo-
delos de dominação, na urgência de buscar por processos profundos 
de descolonização que passa pelas práticas de vida e de produção de 
conhecimento. Caminhando por essa encruzilhada, José Juliano Ga-
delha (RS) aprofunda diversas questões trabalhadas em vários dos 
textos deste livro e atravessa o tempo-infinito que se constrói em 
perspectivas expandidas, de forma a discutir sobre colonialidade, 
trauma, tempo e ficção racial na urgência pela quebra e queda do 
mundo tal como conhecemos, e não pela desconstrução do colonia-
lismo e por toda a estrutura do racismo, mas sim pela sua destruição 
total e permanente. 

Quanto a George Ulysses (CE), este elabora a partir do trabalho 
da fotógrafa Juh Almeida (BA) sobre como a vida, a arte e a espi-
ritualidade não são categorias separadas e opostas entre si, mas 
que habitam constantemente o mesmo corpo, olhando e sentin-
do as imagens não como quem quer capturar e aprisionar em um 
cânone da teoria da imagem, mas sim expandir as percepções da 
vida e do tempo. Agenciando tempo e memória, Clébson Francis-
co (CE) realiza uma aproximação entre o dispositivo da montagem 
e as imagens de arquivos, a partir de trabalhos de quatro artistas/
cineastas, sendo eles: Safira Moreira (BA), Luca Salri (CE), Caio 
Franco (SP) e Aline Motta (RJ). 

Danddara (SP), por outro lado, suscita um debate sobre invisibi-
lidade e apagamento dentro do circuito do cinema, a partir de um 
relato sobre sua trajetória enquanto cineasta, falando de si e por si. 
Já Mallu Oliveira (PE) traz à tona as contradições da representativi-
dade negra no cinema, tendo como foco de análise o filme estadu-
nidense Pantera Negra, de Ryan Coogler (2018), ao evidenciar que 
a representatividade não deve ser direcionada como um objetivo fi-
nal, não perdendo de vista as armadilhas ali presentes. Por um ca-
minho próximo, Alex Santana França (BA) traz a importância de a 



15crítica de cinema levar em consideração outras perspectivas e refe-
rências para além do que já está sacramento nas teorias do cinema, 
compreendendo a crítica como um espaço de formação do olhar, de 
embate de ideias e de reflexão sobre o mundo. 

Clébson Francisco (Org.)
com colaboração de Leon Reis
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ENTRE A VOZ
E O VAZIO
escolho uma  conversa  
com Mário de Oliveira  Ramos

Ana Aline Furtado
é nascida no sertão do inhamuns, região fronteiriça entre PI y CE, no nordeste do 
Brasil ~ encontra em sua trajetória não-individual a matéria de seus possíveis ~ a 
atuação como advogada na luta por DDHH é a base de sua vida artística-política ~ 
pesquisas anticoloniais sobre: memória, pertencimento, processos de emergência 
étnica, território, corpo-denúncia, apagamento, raça, gênero, dinâmicas de descon-
tinuidade da lógica de pacificação, escuta y cura como processo.
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18 enunciar presença pela lembrança
atravessar o arquivo e encontrar uma imagem_presença

Não acredito em acaso. O acaso para uma pessoa negra não existe. 
Não chegamos a nenhum lugar sem querer, por sorte ou por acaso 
do destino, como dizem por aí. Sem procurar por nada, sem mes-
mo um início, começamos! A voz e o vazio – a vez de Vassourinha, 
um curta-metragem de Carlos Adriano¹ (1998, 16min), é o primeiro 
de uma lista de filmes que preciso assistir, sigo, portanto, a ordem 
de exposição. Música e apresentação. Na primeira cartela <a voz e o 
vazio> o meu corpo já me conta que tipo de olho-corpo eu terei para 
o filme: inquieto. Salta da|na cabeça a primeira pergunta: como essa 
voz ocupa o vazio histórico, imagético e poético na música popu-
lar brasileira? Neste momento, habito uma escolha que se desenha 
no encontro.

Após a cartela de apresentação, aqui, falo dos primeiros trinta se-
gundos de filme, a montagem faz uso de um recurso que intercala a 
foto em preto e branco de um garoto negro, com uma paisagem sono-
ra que lembra um disco enganchado, cuja frase cantada em samba é: 
ninguém sabe, ninguém sabe.

<quem não sabe| por que e sobre o quê não sabe>

Percebo que estou diante de mais uma história que foi apagada. A 
repetição rápida – “ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe” 
(ADRIANO, 1998) – vira passagem e me reporta à pergunta: quem 
pode não saber? Aqui, o não saber assume a dimensão do esqueci-
mento, do silenciamento. Embora, o filme trabalhe com múltiplas 
camadas e sobreposições entre arquivos imagéticos  e sonoros, uti-
lizando-se da repetição para enfatizar situações, memórias recor-
tadas e ausências, é importante ressaltar que “não ter que saber é 
um privilégio que nem todos nós temos”, como enuncia Grada 
Kilomba (2019). Afinal, vivemos numa sociedade racista, desigual, 
injusta e com raízes escravagistas profundas que tem no consenso 



19branco de pertencimento – universal, normal, neutral – a permis-
são para não saber sobre a violência (racista, cis-heteronormativa, 
trans-homo-lesbofóbica, sexista, epistêmica) re_produzida por essa 
estrutura social, política e econômica vigente sobre o sujeito negro, 
eleito como o Outro. 

Trinta e cinco segundos de filme. O olho busca a imagem que 
some rapidamente. O espaço-tempo entre aparição e desaparição, 
entre imagem e fundo preto (figurando a não imagem) lembra um 
piscar de olhos ou mesmo um pulso acelerado. A inquietação mar-
ca minha recepção à narrativa que estava a se mostrar. Já não luto 
para assistir de outro modo. Aceito. Assumo que do mesmo modo 
que escrevo como quem conversa com tudo que ouviu (até mesmo 
os esquecimentos), assisto aos filmes como quem já aprendeu que 
uma mulher negra pode sim interpelar o que vê e “fraturar as pare-
des vítreas da universalidade”, como conjura Denise Ferreira da Sil-
va (2019, p. 123). Por esta razão, esse texto_conversa é – para além 
de um exercício de analisar – uma interlocução aberta, intuitiva e 
partilhada sobre receber as narrativas cinematográficas feitas sobre 
nós, sem nós. 

Tecer com as imagens potentes. Sair do lugar-clausura. Criar 
sem ressentir a violência do racismo. Tenho dedicado atenção às 
ações que nos levam a protagonizar a história que nos nega até mes-
mo humanidade. Enquanto escrevo, encontro com uma imagem-a-
firmação que evoca uma sensação de movimento: “Não pare no es-
curo”, de Trinh T. Minh-ha (2015, p. 21). Pausa. Quando ela faz uso 
dessa expressão, está falando de seu trabalho e afirmando que todo 
filme é uma experiência de limites. Isto porque, para Trinh T. Mi-
nh-ha, toda realização é feita na divisa, na fronteira entre diversas 
culturas, gêneros e esferas (verbal, visual, musical, etc.) e, ao mes-
mo tempo, cada filme constitui um questionamento dessas frontei-
ras. Portanto, “Não pare no escuro” me convida a voltar e a contex-
tualizar as divisas. Uma delas, diz respeito à temporalidade, que 
nesse texto se apresenta em camadas, pois mesmo parecendo uma 
conversa entre futuro e passado, há uma dimensão que se apresenta 
atemporal, relacional e que desloca e desestabiliza a percepção. 



20 Como por exemplo, a pergunta: que corpo é esse que não consegue 
com tranquilidade assistir a um filme, respeitando seus ritos de re-
cepção-passiva? Diria que é o mesmo corpo que ao ler estas palavras 
escritas por Grada Kilomba, em Ilusões Vol. I, Narciso e Eco (2019, p. 
18,19) encontra a si com familiaridade. Nossas vozes confluam múlti-
plas, pois, assim como ela,

“Às vezes, 
sinto que vivo 
num espaço de intemporalidade. 
 
Num espaço vazio 
num espaço onde o tempo não existe. 
 
Eu sinto que vivo  
num espaço onde 
o passado interrompe  
o meu presente, 
e onde o presente é vivenciado como 
se eu estivesse no passado. 
 
(...) 
 
Uma metáfora interessante, não é? 
A negritude é 
sempre vista, 
mas é ausente. 
A branquitude nunca se vê, 
mas está sempre presente.”

O meu corpo sabe (e não só o meu) da ruptura óptica que carrega o 
suposto passado e o suposto futuro de Mário no qual me encontro 
e àquele que construo agora, 2020, os anos 30 vividos por Mário e 
1998, quando Carlos Adriano produziu o curta-metragem a partir de 
arquivos deixados ao esquecido dos dias em algum lugar. Essa ruptu-
ra entre quem sou e o que vejo, como afirma Grada Kilomba (2019), 
se apresenta não como experiência privada e individual, mas como 
expressão máxima de oferta única para pessoas negras vivendo em 
uma sociedade branca. Ou como afirma Frantz Fanon (2008), destino 
único e branco é o que se apresenta como oportunidade para essas 
pessoas, porém, o que não se mostra, todavia, são as letras miúdas do 



21contrato unilateral racial que dizem: terás fixada tua imagem em ex-
posição constante, de modo exótico, sem nunca poder mover-se, sem 
nunca poder pertencer, sem nunca ter como horizonte a mudança 
nas relações de poder. 

Além das condições arbitrárias e abusivas, o passado colonial tanto 
invade o presente e rouba a energia de construir futuros, como opera 
um loop com projeções brancas sobre corpos negros e o seu espaço-
-imaginário, desenhando um tempo- não- linear_ mas linearizante 
toda vez que evoca unicidade. Respiro. Penso que é preciso ficar aten-
ta para não cair nas armadilhas coloniais, não tenho garantias de que 
não haverá queda no exercício de olhar sem repetir. Tento. É fato que 
muita coisa aconteceu em 90 anos (tempo linear). Entre o nascimen-
to de Mário de Oliveira Ramos, sua carreira, a partida, o apagamento 
e a re-circulação de sua obra, o mundo passou por grandes transfor-
mações, porém, o que Grada Kilomba nos convida a observar é que 
uma coisa não mudou: a reencenação colonial da descoberta-inva-
são-recriação-do-Outro. 

Esse entendimento me leva à primeira escolha: uma conversa com 
a obra de Mário de Oliveira Ramos e não com Carlos Adriano (pes-
quisador e diretor do filme), a quem recorro de sua materialização 
fílmica nesse texto_conversa. É importante ressaltar, no entanto, que 
tal decisão não pretende retirar o filme de seu contexto, nem do seu 
tempo, nem do seu gesto, mas sim reconhecer que acima de seu con-
texto, de seu tempo e de seu gesto há uma sociedade que se organiza 
construindo a diferença como critério para subjugar o sujeito negro 
que ela mesma criou enquanto ficção racial. E mesmo com um abis-
mo entre nós, com planos de existência que não se cruzam, mas se 
aproximam por essa atemporalidade, Mário de Oliveira Ramos é um 
homem negro e eu sou uma mulher negra. É preciso conversar  sobre 
nós no entre dos tempos, mesmo sem haver presença, há história, há 
imagem, há imaginação. 

O começo do filme aguça a curiosidade sobre os caminhos percorri-
dos. As escolhas de montagem, os aspectos expandidos para o campo 
do visível e o seu ritmo, a paisagem sonora, a cadência das ausências, 
os buracos, etc. E nisso, encontra-se o processo de criação do realiza-



22 dor, que utiliza registros e fragmentos de arquivos para recriar atra-
vés de intervenção| reapropriação a sua narrativa, ele faz uso da es-
tética found footage. No movimento da montagem consigo perceber 
a materialização da vida de uma obra e penso: quem protagonizará 
o filme: a voz de Mário? O vazio? Porém, o filme também se torna 
um arquivo aberto e eu navego por ele de outros modos. Vejo como 
proposto pelo realizador, em um primeiro momento, mas noutro, 
assisto para ler os arquivos de jornais, para encontrar esses rastros 
de outro tempo. Enquanto derivo me pergunto: é possível desapagar 
sem silenciar? Para mim, essa é outra divisa do filme: os regimes 
de visibilidade. Diálogo intenso. Solta a música. O enganchado do 
disco dá vazão e fluidez ao som e ao próprio filme. O que após a ima-
gem pode ainda enunciar presença? Uma assinatura. Uma imagem 
de um jovem homem negro e seu nome deslizam pela tela.

Mário de Oliveira Ramos – |Vassourinha|, entre fotos, recortes 
de jornais, contratos e leituras do mundo sobre você e sua obra mu-
sical como o percurso de construção da narrativa, eu te encontrei 
pela primeira vez. Estou te vendo como te viram ? Ou estou lidando 
com a parte não vista, com o esquecimento? Talvez não seja neces-
sariamente sobre você. Mas que bom saber sobre você, pois “apesar 
de”, algo me faz querer saber mais. Agora, a mesma foto da abertu-
ra, pisca mais rápido, numa intensidade bem maior. Seria um com-
passo de reconhecimento? Seria seu brilho irradiando? Fico entre o 
que vejo e o que quero ver sobre a história de um artista negro que 
até hoje desconhecia. Por certo, no exercício histórico de desapagar 
a história, em alguns momentos vou escolher ficar com a história 
que penso ser a de emancipação do confinamento da imagem ou 
a enunciação de presença pela lembrança. Gosto de acreditar que 
você foi mais do que o que te fazem ver. 

Por que Vassourinha? Tanto quero saber a origem do apelido, como 
a ausência do nome. Há, inclusive, um apontamento de “incoerên-
cia” no nome de Mário. Busco por seu nome, busco por sua história, 
pequenas notas, quase nenhuma referência. Não se sabe. Volto de 
imediato ao frame: ninguém sabe. Encontro um livro² sobre artis-
tas negros da música popular na era do rádio. Chocolate, Blecaute, 
Príncipe Pretinho, Vassourinha, Pato Preto. Percebem? Nessa 



23hora, chega Lélia Gonzalez e sopra no meu ouvido sobre a impor-
tância do nome, quando ela faz sua inferência de que preta e preto 
tem que ter nome e sobrenome e com o acréscimo de Joyce Berth([s. 
d.]) senão as brancas, os brancos arranjam um apelido ao gosto de-
las|es. A ausência de dados e de debates acerca da questão racial na 
produção artística da época é um indicativo para pensar como opera 
o racismo no Brasil.  

O curta-metragem tem como fio de condução da narrativa a cur-
ta trajetória artística-musical de Mário de Oliveira Ramos. A trilha 
sonora do filme é uma apresentação de sua obra. Emília, é o som 
para as primeiras notícias e aparições. Um garoto negro artista. 
Disco gravado. Jornais. Inserção social? Acesso? As fotografias e as 
reportagens apresentam um artista negro em meio aos brancos. 
É importante lembrar a construção brasileira em torno de uma de-
mocracia racial que, até hoje se apresenta como uma cortina de fu-
maça utilizada pelas pessoas não racializadas para negar os seus pri-
vilégios e a violência do racismo. Onde estavam outros cantores e 
cantoras negres, Mário? Quem conseguia gravar? Que portas eram 
abertas? Que portas eram fechadas? 

Tento pensar na sua época, me reporto, já não converso só com você 
Mário, acredito que esse apagamento é sobre um povo inteiro. E as 
raízes negras do samba? Em outro momento, Mário, ainda quero 
conversar sobre o conteúdo das letras sobre nós mulheres negras, mas 
vai ficar para depois, pois está chegando ao meu limite de palavras e 
ainda estou no primeiro minuto de filme. Ao som de Emília, uma 
foto de um garoto|adolescente negro vestido como um “chauffeur”³ é 
girada em 360 graus. O que é dar uma volta em torno de si Mário? O 
seu giro-salto te levou para o mesmo lugar? Começo e fim? 

As fotos e o seu entorno te marcam. Invocam um sucesso e um can-
to que conquistam, mas as escolhas de tempo do filme não me deixam 
saber, Mário. Ok, sei que a intervenção na película tem seus limites, 
mas também sei que é possível lidar com a temporalidade. Se não é 
para eu ler, é para quê? Que loucura falar com a intenção de alguém, 
não é? Cada escolha tem de sustentar as consequências. Por esta ra-
zão, em alguns momentos, o que não consigo ler sem pausar enquanto 



24 texto, leio enquanto escolha de quem faz o filme. Se alguém não sabe, 
vai saber como? E se essa pessoa que não sabe,  não for racializada, e 
se ela tiver o privilégio ontológico de não saber o que é ser um artista 
negro e tudo o que se tem de enfrentar?  O que ela vai conseguir apre-
ender desses recortes de jornais, desse suposto sucesso e de sua morte 
tão rápida? Um artista negro famoso que morreu cedo demais. Seria 
só isso mesmo, Mário? 

O filme faz escolhas. Duvido. Ascensão (vidafama) ou declínio 
(mortesumiço)? Os recortes de jornais, a aclamação, as fotos de sua 
carteira de previdência Mário, seu contrato de locação, você pôde com 
seu contrato como cantor de rádio, alugar sua própria casa. Quan-
tas sambistas nunca puderam ter uma casa própria? Meus olhos 
corriam tão ligeiros quanto às palavras em sua rapidez, e tive de ficar 
com alguns saltos. Como na hora em que toca a música Juracy, ah 
Juracy! Ouço. Você canta que conseguiu juntar um dinheiro e fazer 
uma casa, na montagem fotos de shows, da carta que escreveu à sua 
mãe, de encontros, estava sempre em grupo: pertencia? Logo em 
seguida, na música Seu Libório, você canta que Seu Libório é quem 
manda e Seu Libório sou eu, você tentou escapar do confinamento 
de não poder por ser um homem negro, mesmo assim, Mário, não 
me parece que funcionou muito bem. Pois, o filme mostra reporta-
gens e você é o número 01 do samba, mas era o número 01 colored. 
O sambista colored. O moleque colored. Lá estava a repetição Mário, 
você era um homem de cor. E por quê usar uma expressão em inglês 
que performa uma neutralidade que não existe? Colored – De cor, é 
todo homem que não é branco. Usada institucionalmente e juridi-
camente no sistema de apartheid. Após essa música do Seu Libório, 
retoma uma montagem de recortes de jornais, as letras se borram 
no olho, a repetição era para a dar atenção à sua importância? Mas 
saber que essas palavras carregavam um cativeiro junto camuflado 
de sucesso borra também a percepção de quem tem contato com sua 
história somente por aqui.

Eis aqui a divisa de que falei lá atrás nesse texto. Observo em mui-
tos contextos. Os regimes de visibilidade instaurados numa socieda-
de narcísica não são capazes de assegurar proteção à vida das pessoas 
negras. E essa incapacidade da branquitude nos coloca a todes (pes-



25soas negras| racializadas| dissidentes) diante da questão apontada 
por Jota Mombaça e Michelle Mattiuzzi, no livro A dívida impagá-
vel, de Denise Ferreira da Silva (2019, p. 23): “ a visibilidade é uma 
armadilha e a representação é um beco sem saída”. Somos expos-
tas enquanto imagens, ausentes enquanto Sujeito (que nem Sujeita 
pode ser, dada a língua não reconhecer existências), por exemplo. 

Vejo a gente (branca) famosa de seu tempo. Vejo a mesma gente 
(branca) famosa no meu tempo.  Jota Mombaça e Michelle Mattiuz-
zi (2019, p.21) também conjuraram que “existir é criar”. Você criou! 
Você existiu por um curto período, mas fugiu. Recebeu até por di-
reitos autorais, Mário. Como o filme não contrapõe, pelo contrário, 
parece exaltar, eu não tenho como saber se você recebeu salário ou 
direitos do mesmo modo que os brancos recebiam, mas tenho mi-
nhas desconfianças e irei pesquisar, Mário. Olha isso, quando uma 
pessoa negra consegue o que deveria ser de qualquer pessoa, a gente 
ainda se assusta, e não mudou muito desde então. Ainda vivemos 
na exceção de tudo, principalmente, se o assunto é arte|produção|-
distribuição|circulação. O costume por aqui é o reconhecimento de 
trabalhos feitos sobre nós! 

Vou ter de parar a conversa Mário, mas digo, parar por um tempo, 
volto em breve, pois, temos muito a debater sobre o seu tempo e o meu. 
Para encontrar sua obra, crio uma imagem_presente para que eu não 
fique tão só com essa gente. Me perdoe, Mário, se não for sobre você, 
perdoe também se soar ríspido trazer o trauma de ser um homem ne-
gro numa sociedade racista, mas penso que os jornais de sua época e 
a tentativa deles de construir caminhos meritocráticos também não 
sejam sobre você. Talvez, digam mais sobre a sociedade brasileira e 
seu imaginário racista disfarçado de democracia racial. 

Nossa, Mário, acabei de lembrar de uma sensação. Um corpo-o-
lho-de-estranhar me acompanha por todo o filme. É como se entre 
mim e você existisse um arquivo. Para chegar até essa aparição que 
chamo de você, atravesso o arquivo, as letras, os estereótipos, as au-
sências, é um caminho longo, mas pude fazê-lo dançando, vez ou 
outra. Orientada por sua voz e pela cadência dela, pude soltar a sen-
sação de tragédia anunciada de sua partida rápida. Silêncio. Tudo no 



26 filme fica ilegível e embaralhado sonoramente. E exatamente nesse 
momento em que tudo se borra, lembro da Castiel Vitorino Brasilei-
ro afirmando algo como a morte não se completa enquanto hou-
ver lembrança. Amanhã eu volto! Você cantou. Eu sorri. Um riso 
sereno de quem tem aprendido que sim, a gente sempre volta pelos 
nossos e pelas nossas! 

E quando, aos 12min’24s a câmera e as primeiras imagens entram 
em cena, apresentando uma paisagem, alterando o regime de ima-
gem, me pergunto: para onde estamos indo? Percorrer um caminho 
pelo alto sempre traz uma sensação de tranquilidade, e a câmera ca-
minhava pelo céu para algum lugar, pensei: o que o filme tem para 
dizer sobre Mário? Foi quando chegamos ao cemitério. A sua música 
alegre e uma câmera desorientada me fazem parar de novo: estamos 
procurando o Mário Ramos? E quando a sua música ecoou mais for-
te, pensei, não, estamos em Cortejo com Mário Ramos! E por mais 
que uma pergunta não pare de girar em minha cabeça: quando uma 
artista, um artista negre morre, vai junto sua obra? Nem fico com 
essa pergunta, fico com a resposta: Não, enquanto for lembrada 
não morre. O apagamento é diferente da morte, embora morte sim-
bólica. Quando se foi, não falaram mais em você. Agora, paro no 
escuro, dessa vez é só para descansar os olhos e para lembrar como 
se enuncia presença pela lembrança. Afinal, há mistério no breu e, 
ele, por sua vez, é afetuoso conosco nos dias tensos.

NOTAS

1. Carlos Adriano Jerônimo de Rosa, Doutor em Estudo dos Meios e da Pro-
dução Mediática pela ECA-USP (2008; orientação: Prof Dr Ismail Xavier; 
Bolsa Fapesp). Pós-Doutor em Artes / Comunicação e Semiótica pela PUC-
-SP (2014; supervisão: Prof Dr Arlindo Machado; Bolsa Fapesp). Pós-Dou-
tor em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP (supervisão: Prof Dr 
Cristian Borges; Bolsa Capes). Concebeu e ministrou o curso de pós-gradu-
ação Found Footage: reapropriação de arquivo como método para os estudos 
de cinema (ECA-USP, 2016). Informação encontrada na plataforma lattes 
<lattes.cnpq.br> 



272.  O livro é Artistas Negros da Música Popular e do Rádio, de Thais Matara-
zzo Cantero, publicado pela Arte e Expressão em 2014. Nesse livro ela nar-
ra a trajetória de Henricão, Vassourinha, Risadinha e Chocolate, sambistas 
negros, nascidos em São Paulo. 

3. Vale lembrar que no Brasil essa era uma das profissões técnicas ocupa-
das por negros, era sinal de distinção e estigma. Em busca dos usos da pro-
fissão, encontrei o trabalho de Walmer Peres Santana (2013) que traz uma 
abordagem sobre o contexto e sobre o termo chauffeur que fazia referência 
aos condutores particulares de automóveis e designava  indivíduos de bai-
xa escolaridade e poder aquisitivo, era uma profissão de predominância de 
pessoas negras.
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QUANDO MISTUREI  
SALIVA À AREIA  
DA PRAIA 
Três pequenos ensaios 
que são uma só 
cosmovisão nativa

Ronald Horácio
ou “Kulumim-Açu”, nativo da foz do mangue do Rio Siará, tornou-se brincante pe-
las ruas do bairro a partir das culturas populares como o rito das arraias e a cultura 
nômade da pixação e outros processos táteis como formas de traduzir imaginários 
muito ligados às heranças orais-visuais dos povos originários e crioulos do Territó-
rio Siarense, cruzando várias linguagens para contar estórias. Formado pelo Cur-
so Princípios Básicos de Teatro (CPBT 2017-2018), atua na pesquisa, dramaturgia 
e presença na cena teatral, ensaiando alargar sua expansão para o cenário da arte 
contemporânea em si, seja em instalações, exposições e performances, pensando 
na experiência, no futuro, de atuar também como curador. Faz parte da 5ª turma 
de Realização em Audiovisual da Vila das Artes. Utiliza-se da prosa, poesia, conto, 
ensaio, grafite, pintura, colagem, pixação, video-arte, da literatura em si, para con-
tar estórias, para grafar espirais de fazer fumaça e outros mergulhos bons de pro-
var nas águas da KALUNGA.
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I. A nave de guerra de imaginários

Torturados por sua identidade. Quem? Onde? O genocídio é uma 
marca constituinte da formação positiva da sociedade brasileira. O 
lema “ORDEM E PROGRESSO” ativa um subtexto das crônicas de 
brasis não-oficiais: desordeiro e repressivo para com os povos nati-
vos. Na cyfer carioca Favela Vive (2016), Sant, um MC do Rio de Ja-
neiro, pergunta na lírica: “Quanto suor e sangue constroem novos 
brasis?” O código penal responde; outorgado para condenar a he-
rança nativa, a herança nativa, a herança nativa, a herança nativa 
e favelizada por um Direito Penal Máximo e por uma constituinte 
que não fez o básico: Reforma Agrária. Estado de Exceção. “Polícia, a 
morte, polícia, socorro!” em “Fim de semana no parque”, Racionais 
MC’s.  Quem roubar leite, açoite. Quem desviar verba da merenda 
da escola pode ser eleito em nova eleição. Nesse progresso-regresso, 
o genocídio é uma marca constituinte da formação positiva da so-
ciedade brasileira, escrita em lei a condenação. E nesse percurso fa-
bril, a cidade se desenvolve e a aldeia morre. Aldeota solo de aldeia 
morta. Parangaba solo de aldeia morta. Pici solo de aldeia morta. 
E por aí vai. Termelétricas a mil jogando pó de carvão mineral pelo 
ar litoral à dentro. Pedreiras comendo serras e serras chorando por 
conta dos estouros. Enquanto se luta por água e terra, enquanto se 
luta por água e terra, enquanto se luta por água e terra, enquanto se 
luta por água e terra, enquanto se luta por água e terra, enquanto 
se luta por água e terra, enquanto se luta por água e terra, enquan-
to se luta por água e terra, enquanto se luta por água e terra. 15 et-
nias originárias em solo cearense e a escola ainda ensina que “índio 
já morreu”. Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, 
Kariri, Pitaguary, Potiguara, Tapeba, Tabajara,Tapuia-Kariri, Tre-
membé, Tubiba-Tapuia e Tupinambá resistem.

Quem não é cidadão? A vida nômade dos Guarani-Kaiowas rom-
pendo fronteiras e margens de BR’s e rodovias fazem soar a grafia de 

“O mundo vai acabar repentinamente, que nem a dor de ter minino.” 
Em memória de Dona Maria (1940 – 2018)

Lagoa do Opaia, Fortaleza, Siará, Abya Yala.



32 que “SOJA MATA”. A câmera em um filme como “Martírio” (2016), 
Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho, Tatiana Almeida – Vídeo nas 
Aldeias –, funciona como uma entidade que narra estórias de des-
terro, de estupros simbólicos dos corpos nativos. O slogan “AME-O 
OU DEIXE-O” é anterior ao período da Ditadura Civil-Militar, é um 
movimento histórico dos que se sentem donos da nação, inquisido-
res da língua, educadores-carrascos do corpo-maloca, Grande Fa-
zenda contra a Mata COSMOMITOSACRA das aldeias multiétnicas 
sob o território da PÁTRIA BRASIL. 

Nos Estados Unidos, a construção dos cassinos como expansão da 
política do “For Oeste”, a marcha para o oeste – que por aqui inspi-
rou o Governo Vargas e foi aplicada com o mesmo intento –, comeu 
mapas inteiros de populações originárias. No desenrolar, as plan-
tações de soja comem faunas e floras tidas como desertos verdes. A 
educação, a pedagogia do trabalho branco, é um instrumento pronto 
para torturar dentro da Colônia Penal. Nem brancos, nem brasilei-
ros, somos! O vazio demográfico formou desaparecidos da pátria. O 
“Destino Manifesto” à moda brasileira foi tão cruel em possuir que 
o latifúndio continua a latir. Democracia de coronel.

O fazer cinema de Martírio é fazer do audiovisual uma ferramen-
ta para superar os desterros. A armada mise en scene parlamentar de 
imagens gritantes: é dali onde saem as balas. Narrar a derrota é cos-
turar os fragmentos: o que sobra disso tudo? As assembleias Guara-
nis-Kaiowas versos a tirania parlamentar. Atravessar latifúndios, 
plantações escondidas, terra queimada, devastada pela soja maqui-
naria. Os pés de banana e os passos mandiocados são dos corpos nati-
vos que se auto afirmam em solo mesquinho. A costura de um cine-
ma nativo é um modo como as populações desterradas e dissidentes 
podem retomar seu vínculo com o futuro; não como devir histórico 
ao modo de Hegel e Sartre, mas como subjetividade desaguada em 
rio fora das barreiras, fora dos moldes e dos meios ontológicos eu-
rocêntricos, preenchida de mata ciliar em suas bordas.

No meio disso, aparece uma conexão local cearense: é ela com “Pi-
ciVetaGem” (2016) – Geovana Correia, Pedro Moura. E me pergunto: 
qual é a conexão entre Martírio e PiciVetaGem? A narrativa de Mar-



33tírio nos faz perceber os rastros de vidas nômades ao longo do sudes-
te e sul do ‘território brasileiro’. Em Martírio, aparece a descrição de 
um acontecimento dentro dos aparatos burocráticos da nação posi-
tivista do Ordem e Progresso, a descrição dos indígenas aculturados, 
ou seja, indígenas urbanos desclassificados de sua natividade por se 
tornarem “menos indígenas” e “mais brasileiros”. O processo de de-
saldeiamento são processos etnocída e genocida. A formação das ci-
dades brasileiras é um fracasso em assimilar a natureza multiétni-
ca sobre o território TERRA BRASILIS. Deserda a herança. Então, 
o processo de formação das cidades tornou muitas aldeias, aldeias 
mortas, delírio suspenso do invisível, dos fantasmas de esquina em 
esquina dos povos que padeceram à custa de muito concreto arma-
do, subjetividade favelada. Onde estão os fósseis? Onde descansam 
os cemitérios? 

Dentro da cidade, sob a favela, se resguardam essas noções: cujo 
os corpos quilombo-crioulo-nativos foram desterrados e o sangue 
na veia dessas famílias conta essas estórias não-oficiais. Os fósseis 
estão atrás dos olhos, os cemitérios tumulo-Omulu-tuam as veias. 
Sendo assim, esses “indígenas aculturados” que nunca deixaram de 
ser nativos de algum lugar, viveram em vida nômade, marcas do de-
sassentamento. Sobre isso, Elsa Chamorro, Aldeia Koenju – Mbya 
Guarani, nos conta uma estória sobre a caminhada sagrada para a 
Pindorama – ou Terra-Sem-Males – que recebe a palavra-rito de Je-
guatá, rito-caminhada ressignificada nos tempos de agora: 

“Nós caminhamos para nos encontrarmos e falarmos com nossos pa-
rentes. Às vezes, caminhamos por causa do falecimento de nossos pa-
rentes. Mesmo em lugares distantes, se estamos dispostos.  E assim ca-
minhamos. Às vezes, somos nós que vamos ao encontro deles, às vezes, 
nossos parentes nos visitam.  Nós vamos e eles vêm, quando assim que-
remos, ou quando acontece um falecimento.  E assim nós vamos, e eles 
vêm.  Quando nós precisamos deles, nós vamos. Quando eles precisam 
de nós, eles vêm. E essa é a vida dos Guarani. Se não estamos tranquilos 
em um lugar, nos mudamos para outro.  Nos mudamos para uma outra 
aldeia, ou saímos em busca de um lugar para construir uma nova al-
deia. Desde os tempos antigos, este é o nosso modo de ser.  Nós caminha-
mos. Para nós Mbya… Para nós, a terra não tem dono, quem a criou foi 



34 Nhanderu. Por muito tempo pensamos que continuaria assim. Nhande-
ru criou a terra e nos criou… nós somos filhos da terra e fomos criados 
para andar livremente por ela. Pelo menos era assim que pensávamos. 
Desde os tempos antigos, nossos antepassados faziam essas andanças, 
mudando-se de um lugar para outro. Quando não gostavam de um lu-
gar, tinham a liberdade de se mudar para outro.  Assim era antigamen-
te. E também continuamos assim. Mas agora é diferente. Antigamen-
te fazíamos essas viagens a pé, mas agora dependemos de transportes. 
Dependemos de transportes, andamos de coletivos.  Esses transportes 
[ônibus, balsa, carros] permitem que a gente vá para muitos lugares, 
mesmo que sejam distantes.  Hoje é difícil sair para construir uma outra 
aldeia, então fazemos apenas essas visitas aos parentes. E, além disso, 
temos também que fortalecer o lugar onde vivemos agora. Hoje cami-
nhamos não mais para construir novas aldeias, mas apenas para visi-
tar os parentes.  Caminhamos, nos dias de hoje, para visitar nossos pa-
rentes.”

 Uma casa, uma maloca qualquer num bairro à margem da cida-
de oficial de Fortaleza, nos faz navegar sobre as circunstâncias desse 
passado histórico. O lar de PiciVetaGem nos devolve diálogos ausen-
tes na História do Cinema enquanto fazer do homem branco. Pici-
VetaGem traduz as marcas de oralidade que transbordam a frontei-
ra entre realidade e ficção, traduz gestos que são profundamente de 
nossa gente crioula-nativa. Quando falo de crioulidade no contex-
to cearense, falo de encruzilhadas étnicas, do surgimento de etnias 
não-puras. Falo de correspondências entre mais de dois povos dife-
rentes que se casam e passam a morar avizinhados, como a forma-
ção da etnia Tapeba ao redor de uma lagoa sagrada, se corresponden-
do com quatro outras etnias em sua formação, sendo correspondida 
também em seu território com a vizinhança de uma área quilom-
bola que aguça heranças étnicas para com os  próprios Tapeba. Falo 
da micropolítica de quinta, de novas etnias fundadas para além da 
mestiçagem, porque se fossemos falar de mestiçagem, falaríamos 
unicamente de violência e estupro coloniais. Crioulidade como me-
mória coletiva dentro do processo de aculturamento e gentrificação. 
Crioulidade como fricção Quilombo-Nativa, como no assentamen-
to da comunidade quilombola Tiririca dos Crioulos, no interior de 
Pernambuco, no pé da Serra do Arapuá. As múltiplas possibilidades 



35dos encontros, nos levando a relativizar identidades circunscritas 
como o índio (mais precisamente o nativo) e o negro (distintamen-
te posto em diáspora forçosa pelo tráfico de tumbeiro). “Perceber 
alianças políticas que foram tecnologias contra o aniquilamento e 
guardadas na oralidade como mironga, segredo.” A Favela abençoa 
essa encruzilhada com o Sertão. 

Em PiciVetaGem, a potência das imagens do cotidiano por uma 
cosmovisão 3F: família, favela e futuro. Um dos gestos marcantes é 
o da avó de passar as mãos sob os finos cabelos recém-lavados, gesto-
-herança. Diálogo entre as gerações: traços matriarcais na formação 
das famílias em um bairro como o Pici, periferia de Fortaleza. Au-
sência paterna traduzida nas fotografias devido aos traumas dessas 
relações. “Onde está Eva?” E análogo a isso, só que diferente, onde es-
tão os pais cortados das fotografias? Como eles construíram essa au-
sência? Como construíram essa ausência no corpo deles? Me marca 
muito como os álbuns de famílias crioulas-nativas passam a ser um 
acesso pela qual se velejam passado-presente-futuro dissolvendo es-
sas memórias numa nova memória de perceber uma fotografia. De-
pois que os filhos e as filhas saem de casa, o que fazem as mães com a 
ausência sentida? “Tem vezes que sinto saudade dela, tem vezes que 
não sinto não. Teve uma vez que ela chegou dizendo: vó, te amo! e eu 
disse ama não, quem ama não fica longe não.”

Falando em desterro, cada corpo em deslocamento carrega um 
estandarte invisível de ter um corpo-documento no movimento da 
vida nômade pela cidade-poluída-oceano-de-mentira portando-se 
muitas vezes pelo peso da Colônia Penal como um corpo-crime e 
logo como um corpo-tráfico-trafego. No tempo de agora, nós por-
tamos esses estandartes, vencemos naufrágios e tomamos para si 
traços de uma estética da eternidade. Quando me movimento, as 
partituras que derivam desses traçados produzem formas de escrita 
que são grafias orais-visuais tomadas de herança e re-existência de 
quem sobreviveu aos planos de eugenia de Francis Galton e de seus 
partidários racistas à lá Nina Rodrigues. No meio do oceano de des-
terros, caminhamos com cabeça-antena para perceber as trinchei-
ras que o mundo nos arma. Ó mãe, ó vó, eles querem nos fazer es-
quecer os caminhos de casa, mas não nos notarão perdidas. 



36 Dentre as formas de escrita, existe a pixação como alfabeto 
aprendido na contra-escola da vida, na contra-escola das coisas que 
aprendemos em desobedecer ao próprio estado de coisas fúteis da 
escola-maquinaria, da escola-fábrica do dia a dia, que catapulta os 
corpos-curumins para fora da vida. A territorialidade de cada bair-
ro fala por si, para além de suas quebras. A pixação pegou a nave e 
voou ao passado e aprendeu sendo ideograma ancestral e aprendeu 
sendo uma escrita nômade dos rastos que deixamos por aí quando 
navegamos pelo espumal do oceano poluído da cidade. Abre futuro. 
Estética da eternidade. A pixação é quem vai na frente. Abre cami-
nho. A pixação precisa de alimento, eis aqui o banquete. A farofa das 
letras, das misturas, das substâncias que rimam entre si de sabor em 
sabor, de textura em textura. Na cidade, só quem é de eternidade é 
a pixação, cosmovisão maior que as ruínas. A escrevivência como 
rito do corpo faz crescer os pés e mãos que traçam.

Torturados por sua identidade. Quem? Onde? O genocídio é uma 
marca constituinte da formação positiva da sociedade brasileira. O 
lema ORDEM E PROGRESSO ativa um subtexto das crônicas de bra-
sis não-oficiais: desordeiro e repressivo para com os povos nativos. 
As memórias atlânticas vêm beijar o bairro Vila Velha à beira do Rio 
Siará e combate o binômio: “cidade versos aldeia morta” com “favela 
junto de aldeia viva”, por mais complexa que a favela seja e por mais 
das várias inventivas de torná-la gentrificada. 

Os programas policiais são um avanço da tecnologia do audiovisual, 
é por eles que planejam e alvejam e pedem e clamam e desejam nossa 
morte. Todo dia nós vencemos a morte. Outro confronto aparece: “ne-
gritude infinita versos trauma colonial”. E de novo repetir: vencemos 
naufrágios e tomamos para si traços de uma estética da eternidade. 
Em PiciVetaGem, é malocado uma reinvenção da memória individu-
al para a memória coletiva. E na memória coletiva, uma nave imagi-
nária leva esses corpos a se perguntarem quantas heranças a mais se-
ria preciso para apenas sermos o mar de cada frame registrado? Para 
além do suor e sangue, lágrimas descem de nossa face. Mais um novo 
versos aparece: “a estética da violência dos programas policiais” ver-
sos “a estética da eternidade na reelaboração nativa pela memória tu-
mulo-Omolu-entoada de viver onde nois veve”. 



37Na última visita que fiz aos Anacê da Japuara, os curumins con-
versavam correria e subida em cajueiro. Tudo que nos foi ensinado 
sobre pedagogia fracassou em lidar com corpos desterrados e que re-
-existem em outras possibilidades de vida, em outros regimes, nos 
regimes ressignificados de fauna e flora locais. Os olhos de curio-
sidade e de desconhecimento se transformariam em quais outros 
olhares se a gente ficasse mais tempo? Existem questões profundas 
sobre cinema. Cinema nas aldeias e festa pros curumins; mas hoje 
penso que um cinema malocado só pode vim de dentro das aldeias e 
não de fora, que ali o audiovisual já é presente nas formais primais 
de ser: a contação de estória e as luzes que decorrem das vozes e dos 
gestos que contam incante. Sendo assim, o audiovisual oficial tem 
tudo a aprender com esse fazer ancestral que pertence a muitas na-
tividades pelo mundo todo. Sinto que se deve ter um preparo maior: 
estar em qualquer lugar malocado não é sobre cair de paraquedas, é 
sobre ter raízes aeróbicas como as raízes do mangue. Rimo incante 
com mangue.

Os martirizados pela TERRA BRASILLIS refazem as trilhas de 
dentro e de fora, marcam o caminho com arô na linha da mata; re-
visitam o passado pelas circunstâncias do agora. Não é sempre que 
a subjetividade bantu consegue sobrevoar as trincheiras. Corpos de 
guerra percebendo inimigos hostis nas telas publicitárias. Os ini-
migos do povo. É possível perceber que as memórias se tornaram 
memórias de subsolo e que elas são um retrato dos porões de dentro, 
que cavaram muitos corpos e os tornaram distantes de profundeza. 
A pixação cavou fundo e foi buscar a mensagem que precisava ser 
dada de encruza em encruza. A pixação como partitura COSMO-
MITOSACRA. COSMO porque como nave percorre o imaginário 
social da cidade. MITO porque conta estórias não-oficiais. SACRA 
porque faz dos dedos amuletos santos e profanos de uma arte-crime. 
É possível sim perceber que as memórias se tornaram memórias de 
subsolo e que elas são um retrato dos porões de dentro, que cavaram 
muitos corpos e os tornaram distantes de profundeza. Seria tipo, em 
outra memória, ver rostos distantes assim e ao tocá-los perceber que 
se tornaram peles-vidros de uma redoma que se abate sobre a con-
dição nativo-crioula dos corpos dentro da cidade. Um grito liberta, 
mas assusta os passarins. Uma cena despenca: é a lembrança do cego 



38 malandro de Badou Boy (1970), Djibril Diop Mambety: “Como pode 
atropelar um homem cego? Está atropelando a si mesmo!”

II. Pequeno compasso sobre “Café com canela”

Plano sensível das mães que perdem seus herdeiros. Observação: 
não se tem dimensão dessa dor. O filme enquanto obra de arte na-
vega na dimensão do sensível da paleta de cores pré-estabelecida na 
cosmovisão das entidades dos cordões encantados das matrizes afri-
canas deslocadas a TERRA BRASILIS. Cabeças cansadas das roupas 
de luto, mães que ficam encardidas de luto, mães que ficam encar-
didas de lástimas: eis o acesso, 

“O filho Celsim e uma mãe que ficou virou caju maduro”

“Corriam as pernas que cresciam as ruas, corriam numa memória do 
passado. A esquina badalada pelo sino dos curumins foi absurdamente 
marcada por gerações. No tempo de então havia se passado mais um dia 
de São Cosme e de São Damião. O terreiro de Madalena era tiro certeiro 
da passagem dos pequenos e das pequenas: eles ganhavam lembrancinhas 
com pipoca, cheinhas de bombons de limão, morango, salada de fruta, 
café… e saiam correndo, chega os pés batiam na bunda.

Era um dia de cinzas após a guerra-festa dos Erês de porta em porta 
pelas casas do bairro. Dona Marlucia estava sentada debaixo do cajuei-
ro no quintal de sua casa. Era umas onze horas da manhã. As panelas 
estavam no fogo e o cheiro de tudo cozinhando ia bater nos narizes da 
rua. Dona Marlucia pensava na ausência, sentia a ausência, se encos-
tava na ausência. Nas paredes da sala de estar, as fotografias de seus 
pais. Sob a mesinha de centro, a fotografia de Celcim. Nunca mais um 
curumim tinha chegado à porta para chamar: “Bora Celsim!” Celcim 
agora estava em sono profundo, nada respondia! No dia de seu incan-
te, Celcim corria descendo o bairro como se a rua fosse sua; e era, até 
aquele momento. O movimento dele deu espasmos e ele caiu ao chão. Seu 
corpo havia tomado um grande susto, tombando ao meio fio. Aves-balas 
pegaram o menino da Dona Marlucia, desgarraram o muriquinho.

A memória de Celcim agora navegava entre céu e terra, era a linha 
do horizonte no pôr do sol, igual a uma arraia, sentia Dona Marlucia. 



39Encostada no cajueiro, ela o encontrava aqui e acolá. Mas às vezes ela 
se sentia como uma sacola de plástico perdida no céu azul do sol do mei-
dia. Levada pelo vento, caia de volta dos pensamentos. “Vixe! as panela 
no fogo!” e corria para a cozinha. Além, a vida passava bem perto do 
quintal de Dona Marlucia. A vida era o próprio quintal de Dona Mar-
lucia; ela tinha olhado as panelas e por sorte nada tinha queimado. E 
voltava a se distrair. No quintal, um caju maduro despencava. Dona 
Marlucia se concentrava nos bagaços.”

Quanto tempo é preciso para que a percepção se renove? A per-
cepção de estar dentro de trincheiras da guerra pela memória dos 
filhos? Essa pergunta abre uma fresta e essa fresta vira um abismo. 
Quão perto conseguimos estar dos corpos carregados pelo peso his-
tórico de uma perda que tem cor e corte? A experiência fílmica atin-
ge o ponto de metalinguagem quando as protagonistas observam o 
fazer cinematográfico de Café com Canela como uma imersão num 
rio; quem senta numa cadeira de cinema pode estar mudando as ro-
tas de sua vida. Para além disso, como sarar o banzo? O que faziam as 
pretas e os pretos dentro dos tumbeiros para resistir aos abismos? O 
gesto repetitivo de fumar cigarros como observado nos corpos den-
tro do círculo das cidades tapa quantos buracos desses abismos? Que 
rota de fuga sucumbe os corpos ao ponto do vício? O que ele ressig-
nifica e o que ele esconde?

III. Sobre a realização do curta-metragem “Desterro” 
(2020), Eduardo Moreira

Era Sabiaguaba, bairro de mangue de Fortaleza. Gravávamos “Des-
terro”, curta-metragem realizado dentro do I ateliê do Curso de Rea-
lização em Audiovisual da Vila das Artes. O mar crescia para além 
da vista. Desterro conta a estória de uma garota de nome Laura – in-
terpretada por Mumu (Muriel Cruz Phelipe) –, que trafega entre re-
alidade e virtualidade, entre realidade e sonho, entre realidade e ou-
tras dimensões, lutando em uma guerra maior do que as guerras que 
os olhos enxergam. Eu fazia parte da equipe de arte juntamente com 
Rogeane Oliveira e aprendia ao passo que percebia como o roteiro se 
constrói como decupagens de produção, arte, fotografia, som... 



40 O céu azulava na linha do mar. Palhoças faziam sombra para nós e 
para os materiais utilizados em set. O espumal do mar-amor guarda-
va nossos corpos e corpas. O mundo invisível existe e reexiste e pre-
cisa ser alimentado e as cumbucas precisam ser de barro e Seu Ogum 
Beira-Mar gosta de peixe e precisamos também ser peixes e proteto-
ras das oferendas que são comunicações entre mundo e além-mun-
do. A fumaça de um cachimbo falava com os seres do mar, guardava 
e protegia a realização do curta-metragem. 

Longe e perto o espumal de mar-amor. Um cachimbo velava para 
que tudo acontecesse sem nenhum toco no meio do caminho. Os po-
vos de línguas bantus que vieram ao Siará Grande chamavam o mar 
de Kalunga. Na força de um cachimbo, a saliva era cuspida na areia, 
misturada à areia. Entre os morros de areia, os corpos balanceavam 
de vento.

As referências para a realização do curta foram as narrativas de 
magia clássica representada nos filmes que assistíamos na sessão da 
tarde cruzadas com a imagética dos videoclipes das décadas ante-
riores que nos chegavam pelos programas televisivos e por plata-
formas digitais como o Youtube; e dos animes cujo eixo dramático 
contam estórias como essas. Laura tinha punhal e acessava portais 
entre dimensões. De quando em quando ela era perseguida na estó-
ria. A direção de arte trabalhada em cima de uma paleta de cores que 
privilegiava as cores vermelho-carmesim, firmava a construção da 
subjetividade da personagem. 

Os gestos de Laura quase sempre dançavam em cena. Abrem por-
tais com chaves de partituras coreografadas. Ela fez de seu quarto um 
acesso de geometria circular-mágica à luz de velas, centralizado em 
pano vermelho pela adaga e por uma romã. Olhos infinitos. Unhas 
pretas afiadas de guerreira. O rosto dela se multiplicava entre as di-
mensões. Nessas imagens se sonho, quem a sonharia? Quem junto 
às pelejas contra a caça de sua corpa única velaria por ela? Se o sonho 
é uma plataforma que a virtualidade emula, quem faz nascer as co-
res? O ato criativo é divinal e incontido gesto de quem sobreviveu ao 
oceano naufragante da cidade como aldeia morta. A ressignificação 
do desterramento é uma canção do mar. 



41De seu quarto se deslocando no espaço-tempo à beira-mar, um 
portal é aberto. O círculo de fogo do entardecer quente nos porões da 
Kalunga era alongado. O poder de Laura atingia o ápice. E com isso 
uma aparição de um ser místico todo vestido de preto, dos pés à ca-
beça. Nesse sentido, um ser espectral todo coberto por panos pretos 
sai do mar e vai de encontro a Laura. Entre suas mãos encontra-se 
uma chave não-convencional. Que chave seria essa? A fechadura 
COSMOMITOSACRA que guarda as estórias? 
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44 Deixar-se no mundo enquanto memória hoje é também armaze-
nar mídias. Mídias são meios. Os meios são comunicações, percep-
ções, afetações, exu, a cobra. A ideia fictícia de controle do tempo 
imposta pela violência colonial começa a se defazer, apresentar til-
ti, enferrujar. Ela pouco fez sentido real em diferentes cosmovisões 
e temporalidades ameríndias e afrodiaspóricas. 

As narrativas imagéticas que comportam os tempos representam 
também uma época. O que é o nosso agora? É uma pergunta canta-
da no eco dos nossos desejos. A ruptura com o tempo colonial tam-
bém possibilita refletir sobre a imagem no presente e suas histórias 
contadas. Possibilita, sim, que participemos do nosso processo ao 
observar o que  buscamos quando criamos. Assumimos, portanto, 
a responsabilidade de conceber de novos imaginários para as futu-
ras gerações e as continuidades do presente. Forjamos noções de ver-
dades e conduzimos os sentidos da visão como parte do nosso plano 
para virar a cor do medo no Brasil.

Descolonizar antes de termo é prática, é movimento de ação, é pla-
no de descivilização e é, simultaneamente, acreditar nas transforma-
ções pelos afetos, pelas histórias múltiplas e pelas linguagens amplas. 
A composição fotográfica e cinematográfica é parte essencial do pro-
jeto na descolonização dos sentidos e nas desmontagens dos esquemas 
visuais construídos pela colônia. O desfazer da representação é reto-
mada do olhar. É tempo de abudância na reelaboração dos sentidos, 
estéticas e símbolos no âmbito da produção com imagens e sons.  

A configuração das representações acompanha nossos anseios que 
não são novidades provisórias. É o anseio por criar ao nosso modo a 
imagem-gesto e a imagem-memória. Apropriar-se dos meios tecno-
lógicos, captar os recursos e se divertir legitimando a própria visu-
alidade é estratégia dos movimentos artísticos com compromissos 
de transformação.

Qual história no Brasil está se disputando? Qual imaginário está 
em construção? Como alcaçamos um maior número humano que 
ao visualizar nossos trabalhos recriam seu repertório do ver e ex-
pandem seu mapa topográfico na retina?
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1. Introdução

A atividade de crítica de cinema no Brasil, segundo a pesquisa-
dora Cyntia Nogueira (2006, p. 157), constituiu-se e se consolidou, 
principalmente em jornais e revistas especializados e impressos no 
Brasil ao longo das primeiras décadas do século XX, passando a per-
der espaço e prestígio a partir da década de 1970, “quando ocorre a 
industrialização e padronização da imprensa brasileira, e o jorna-
lismo cultural passa por um processo de simplificação, seguindo ló-
gicas de promoção comercial”. Neste mesmo período também ocor-
reu “o esfriamento da atividade cineclubista e a especialização cada 
vez maior da crítica cinematográfica, que migra para as universi-
dades e deixa de dialogar de forma tão efetiva com a sociedade em 
um sentido mais amplo” (NOGUEIRA, 2006, p. 157). Entretanto, 
com a emergência da internet, a partir dos anos 1990, um novo es-
paço de estímulo e expansão da cinefilia e da crítica cinematográfi-
ca expandiu. Ainda segundo Nogueira, a internet, de fato, “parece 
restabelecer um espaço para o embate de ideias e a reflexão sobre 
cinema, permitindo o agrupamento de pessoas de diferentes loca-
lidades que dividem o mesmo prazer de ver e discutir filmes” (NO-
GUEIRA, 2006, p. 159); no que se refere à crítica, a rede de compu-
tadores parece apresentar-se como uma espécie de ‘lugar ideal’ para 
o exercício dessa atividade, por diferentes razões: pelo baixo custo 
para manter um site e daí a viabilidade de constituir um espaço de 
expressão independente; pela ausência de restrições quanto ao ta-



48 manho e à quantidade de textos; pela possibilidade de alcançar gru-
pos maiores e mais seletivos; e pela facilidade de criar fóruns per-
manentemente abertos de debate (NOGUEIRA, 2006, p. 159). Além 
disso, alguns festivais e mostras de cinema no Brasil têm oferecido 
oficinas de crítica de cinema, o que possibilita fortalecer o diálogo 
entre receptor e obra, e, consequentemente, incentivar a atividade 
na contemporaneidade. 

Outro aspecto pertinente sobre a crítica de cinema produzida no 
Brasil é a sua relação intrínseca com o pensamento tradicional e eu-
rocentrado, que foi importado para o país e tem servido já há muito 
tempo de suporte para análise de filmes brasileiros em geral. Mais 
especificamente sobre as produções audiovisuais negro-brasileiras e 
africanas, além do processo de apagamento e negação destas narra-
tivas, também no campo da crítica, há uma tendência de se analisar 
estas obras com base nas mesmas referências ocidentais, que nor-
malmente não contemplam as potencialidades e particularidades 
destas produções audiovisuais: “as teorias e métodos europeus mui-
tas vezes não servem para explicar as formas de expressão africanas, 
ou outras formas autóctones de entender, denotar e interpretar fil-
mes” (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 43). A proposta 
deste artigo é justamente tensionar estas questões e propor um outro 
repertório analítico e referencial, seguindo uma perspectiva trans-
disciplinar e afrocentrada. Para o teórico norte-americano Molefe 
Kete Asante (2009), a ideia “afrocêntrica” refere-se essencialmente 
à proposta epistemológica do lugar. Tendo sido os africanos desloca-
dos em termos culturais, psicológicos, econômicos e histórico faz-se 
necessário “que qualquer avaliação de suas condições em qualquer 
país seja feita com base em uma localização centrada na África e sua 
diáspora”, ou seja, a “afrocentricidade” percebe os africanos e seus 
descendentes “como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre 
sua própria imagem cultural de acordo com seus próprios interesses 
humanos” (ASANTE, 2009, p. 39). 



492. Tensionando os métodos de análise filmica 
eurocêntricos

Para dar continuidade a esta discussão, torna-se imprescindível re-
fletir sobre os “lugares de enunciação” nos quais geralmente se con-
centram os estudos críticos sobre os cinemas de África e da diáspora. 
Ainda hoje, grande parte das ideias construídas e difundidas sobre o 
continente africano, por exemplo, ao longo dos séculos, seja em textos 
históricos, teóricos ou artísticos, esteve (e continua) ligada ao pensa-
mento ocidental. Segundo Ana Mônica Lopes e Luiz Arnaut (2008, p. 
11), essas referências, consequentemente, compuseram imaginários 
que acabaram engessando as representações da África em determi-
nados parâmetros, limitando-a, por exemplo, a uma unidade cultu-
ral e histórica, apagando-se sua multiplicidade social, política, eco-
nômica e cultural. Para Leila Hernandez (2005, p. 17), praticamente 
tudo que diz respeito ao continente africano consolidou-se com o sur-
gimento do racionalismo, no século XVI. As ideias destas produções 
da chamada “modernidade” revestiram-se então de uma legitimidade 
científica derivada do par dicotômico “saber-poder” que se instalou e 
se conservou fiel às regras de que “não é qualquer um que pode dizer a 
qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer cir-
cunstância” (HERNANDEZ, 2005, p. 17). Em outras palavras, a ativi-
dade do conhecimento passou a ser reconhecida como um privilégio 
daqueles intitulados capazes, “sendo-lhes, por isso, conferida a tarefa 
de formular uma nova visão do mundo, capaz de compreender, expli-
car e universalizar o processo histórico” (HERNANDEZ, 2005, p. 17). 

Assim, além da exploração econômica e física ocasionada pelo pro-
cesso colonial às sociedades colonizadas, justificou-se a reprodução 
desses discursos hegemônicos na tentativa de convencer tais indiví-
duos de sua condição de subalternidade (OLIVEIRA, 2014, p. 84) e, 
a partir da vinculação da subalternidade dos sujeitos colonizados às 
suas etnias ou culturas, permitir intervenções e dominações em di-
ferentes esferas de atividade e para os mais diversos fins (BHABHA, 
1998, p. 124). O Ocidente intitulou-se como o único capaz de entender 
a África, de modo a se apropriar de seus recursos e em muitas vezes 
foi bem-sucedido nessa empreitada (FALOLA, 2007, p. 25), já que a 
reprodução constante desses discursos e narrativas fizeram com que 
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os sujeitos colonizados encarassem muitas vezes tal processo histó-
rico, e algumas categorias atrelados a eles, de maneira naturalizada. 

Para Mahomed Bamba (2007, p. 84), a crítica cinematográfica 
ocidental e ocidentalizada tende a elaborar e projetar suas próprias 
representações imaginárias sobre filmes africanos e ou afro-dias-
póricos, o que, consequentemente, reforça o desenvolvimento e a 
consolidação de leituras e interpretações preconceituosas, enquan-
to rejeita as novidades (estéticas e temáticas) oferecidas pelos cine-
astas africanos e afro-diaspóricos. Além disso, de acordo com Keyan 
Tomaselli, Arnold Shepperson e Maureen Eke (2014), elas podem 
apresentar uma série de problemas epistemológicos, a exemplo do 
que citam abaixo:

Abordagens marxistas, positivistas ou humanistas, entre outras, não funcionam 
automaticamente quando aplicadas ao entendimento dos filmes e públicos afri-
canos. A psicanálise como ferramenta interpretativa parte, por exemplo, do prin-
cípio de que os espectadores africanos possuem subjetividades ocidentalizadas e 
de que suas leituras são determinadas pela forma como a narrativa procura posi-
cionar o espectador para que o filme possa ser entendido. Esse tipo de teoria tem 
pouca validade para públicos que não se enquadram nas subjetividades e pontos 
de vista construídos pelos diretores, mas que, por sua vez, são utilizados pelos 
críticos de cinema que se baseiam em um entendimento da psique pós-freudiana 
(TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 37-38).

Os autores defendem que “as teorias e métodos europeus muitas 
vezes não servem para explicar as formas de expressão africanas, ou 
outras formas autóctones de entender, denotar e interpretar filmes” 
(TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 43). Para fundamen-
tar esta crítica, eles apontam diferenças ontológicas e cosmológicas 
entre as culturas orais africanas e as culturas escritas ocidentais e 
explicam em detalhes que determinadas ferramentas utilizadas nos 
estudos de cinema ocidental, como a psicanálise, não são aplicáveis 
ao contexto africano. Para os autores citados, as interpretações sobre 
obras africanas através de teorias de cinema ocidentais devem ser 
mais bem explicadas e desenvolvidas, não se esquecendo de suas ar-
ticulações “nos diferentes contextos africanos e as misturas teóricas 
resultantes da percepção de que as teorias e seus instrumentos ana-



51líticos se alteram geograficamente” (TOMASELLI; SHEPPERSON; 
EKE, 2014, p. 45). 

No contexto dos filmes negro-brasileiros, o filósofo brasileiro Edu-
ardo Oliveira (2012) contribui para a discussão, alertando que, na 
maioria dos casos, essas abordagens 

são alienígenas à própria perspectiva africana e afrodescendente. São matrizes 
teóricas produzidas nos continentes que “colonizaram” a África e o Brasil e que, 
não obstante, prolongam sua atitude colonialista ao manter intactas as estruturas 
de dominação vigentes desde o século XV de nossa era. Deixemos claro: estamos, 
nesse momento, a falar de modelos culturais que não fizeram a crítica necessária 
para alterar as referências que ordenam o terreno das representações de poder, 
tanto no campo econômico, social, político ou cultural (OLIVEIRA, 2012, p. 31).

Assim, Bamba ressalta a contribuição dos próprios teóricos, críti-
cos e cineastas africanos e afro-diaspóricos, naquilo que define como 
nova “partilha do sensível” sobre os filmes negros da África e da di-
áspora, isto é, um pensamento cinematográfico crítico proveniente 
das margens que revela visões diferentes com respeito a um mesmo 
objeto de estudo, assim como traz à tona outros tipos de preocupações 
estéticas, formalistas e temáticas que são mais ou menos organizadas 
como reflexões teóricas (BAMBA, 2014, p. 78), como as entrevistas, 
por exemplo. Para ele, estas produções audiovisuais apenas passaram 
a ganhar olhares diferenciados, ou melhor, passaram a ser aprecia-
das como essencialmente são, isto é, “como imagens decorrentes de 
outra cultura (e não de uma cultura imaginada e pré-fabricada pelo 
ocidente), quando emergiu um novo público que não compartilhava 
das categorias da crítica eurocêntrica hegemônica” (BAMBA, 2007, 
p. 85). O autor também acredita que a análise deste “processo de rene-
gociação dos sentidos” ajuda a compreender o lugar que os diferentes 
protagonistas (historiadores, críticos e cineastas) ocupam neste cam-
po discursivo e teórico (BAMBA, 2014, p. 78). 

O comprometimento político dos estudos pós-coloniais na crítica 
ao colonialismo e com a desconstrução do seu discurso contribuiu 
também, de forma significativa, na ruptura com a “história única”, 
aquela “sustentada pelas metanarrativas que legitimaram as ideo-
logias do processo de colonização, naturalizando a dominação do 



52 homem pelo homem, a partir das diferenças raciais hierarquiza-
das como justificativa para o processo civilizatório” (PEZZODIPA-
NE, 2013, p. 88). Muitos dos filmes produzidos em África vêm sendo 
abordados e apreendidos, nas teorias do cinema não hegemônicas, 
justamente como produtos pós-coloniais e anticolonialistas, isto é, 
de “descentramentos”, com o objetivo de verificar como se elabora-
ram as estratégias culturais para “resistir à perspectiva colonial e eu-
rocêntrica da história” (BAMBA, 2008, p. 223). Assim, as “leituras 
pós-coloniais” dos filmes africanos devem estar atentas às questões 
ligadas às reivindicações identitárias e aos modos de desconstrução 
dos códigos neocoloniais, assim como também devem ser sensíveis 
às conclusões das recentes revisões críticas dos estudos pós-coloniais, 
como o não binarismo das relações históricas e culturais entre o ex-
-colonizador e o ex-colonizado (BAMBA, 2008, p. 223).

2.1 A construção do método de análise

A proposta de análise de filmes, na perspectiva afrocentrada e 
transdisciplinar, foi construída através da contribuição de diferen-
tes teóricos, áreas do conhecimento e suportes de leitura, como a 
ideia de encruzilhada, da pesquisadora e dramaturga Leda Maria 
Martins, ou a de ideia de “afrorrizoma”, proposta pelo pesquisador 
e escritor Henrique Freitas. Conceitualmente, a encruzilhada é um 
espaço atravessado, entrecruzado pelos elementos e saberes-fazeres 
que compõem o universo em que ele se encontra. Carrega uma no-
ção de tempo-espaço espiralado, curvilíneo, que aponta uma gno-
sis em um movimento de eterno retorno, não ao ponto inicial, mas 
às reminiscências de um passado sagrado, para o fortalecimento do 
presente e o deslumbramento do futuro. Já o conceito de aforrizo-
ma,  parte da ideia de rizoma, modelo genealógico da epistemologia 
de Deleuze e Guattari (1995), por sua vez, adaptado da botânica “em 
que os brotos de determinadas plantas podem tornar-se qualquer 
ponto talo, ramo ou raiz, com autonomia em relação à sua locali-
zação arbórea, empresta sua forma fluida e descentrada ao sistema 
epistemológico em que não há proposições que se sobrepõem, nem 
dicotomias fechadas”. Esta proposta de análise contempla, inicial-
mente, nove tópicos relevantes nas produções audiovisuais africa-
nas e afrodiaspóricas:



532.1.1 Emancipação

Visa analisar os processos de independência de territórios colo-
nizados, além do compromisso político-social, o engajamento e o 
caráter pedagógico destas produções, a exemplo dos filmes antico-
lonialistas e antirracistas.

2.1.2 Lugar de fala, empoderamento e interseccionalidade

No Brasil, estes termos vêm sendo popularizados através de in-
telectuais negra, como a filósofa Djamila Ribeiro, no livro O que 
é lugar de fala?. Segundo esta autora, embora não negue o aspec-
to individual, o lugar de fala, por exemplo, confere uma ênfase ao 
lugar social ocupado pelos sujeitos numa matriz de dominação e 
opressão, dentro das relações de poder, ou seja, às condições sociais 
(ou locus social) que autorizam ou negam o acesso de determinados 
grupos a lugares de cidadania. Empoderamento, por sua vez, está 
associado à conscientização e tomada de poder de influência de uma 
pessoa ou grupo social, geralmente para realizar mudanças de or-
dem social, política, econômica e cultural no contexto que lhe afe-
ta. Já a interseccionalidade analisa a sobreposição ou intersecção de 
identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação 
ou discriminação. A teoria sugere e procura examinar como dife-
rentes categorias biológicas, sociais e culturais, tais como gênero, 
raça, classe, capacidade, orientação sexual, religião, casta, idade e 
outros eixos de identidade interagem em níveis múltiplos e muitas 
vezes simultâneos.

2.1.3 Negritude e devir negro

Estas noções não só designam um conjunto de discursos, como de 
práticas, “um trabalho quotidiano que consistiu em inventar, con-
tar, repetir e pôr em circulação fórmulas, textos, rituais, com o ob-
jetivo de fazer acontecer o negro enquanto sujeito de raça e exterio-
ridade selvagem, passível, a tal respeito, de desqualificação moral e 
de instrumentalização prática” (MBEMBE, 2017, p. 62). O cinema 
negro brasileiro, por exemplo, tem se configurado como um campo 
de luta por visibilidade do negro, onde se conjugam várias experi-



54 ências da arte e da luta política para romper a discriminação, o ra-
cismo, a invisibilidade e reafirmar a identidade negra. Esse campo 
de luta, criação e reflexão, compreendido como cinema negro, tem 
defendido e construído um lugar de fala que sobreponha e atualize a 
herança ancestral às expressões contemporâneas, com referências 
locais e globais. Os realizadores e realizadoras negros interessados 
nas questões políticas e identitárias têm encontrado no documentá-
rio e no curta-metragem de ficção espaços estratégicos para tornar 
cada vez mais visíveis suas pautas, de forma direta e indireta.

 2.1.4 Memórias

Compreendendo a memória como importante instrumento para 
a construção e manutenção das subjetividades das populações afro-
-brasileiras, esta temática foi e ainda tem sido recorrente nas mais 
variadas produções artísticas no Brasil, a exemplo do cinema. Os 
cineastas negros tematizam a memória, individual e coletiva, dos 
afrodescendentes em suas produções, trazendo à tona memórias 
costumeiramente invisibilizadas, negadas e ou apagadas pela his-
tória oficial brasileira.

2.1.5 Oralidade

Os cinemas de África, principalmente, articulam-se a relação das 
imagens com a oralidade, isto é, a união das tradições orais africanas 
e das formas visuais ocidentais, que oferecem “uma ponte que une as 
diferenças ontológicas de diferentes grupos”, além de oferecer outra 
base para o conhecimento, “que surge da interação de forças em vez de 
objetos concretos” (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 62), 
através da figura dos griôs (contadores de histórias), “pois eles repre-
sentam igualmente as consciências coletivas das suas comunidades 
e tecem a história de povos e dos seus passados por meio de canções, 
poesias de louvor, histórias e humor, ligando-os ao presente” (TO-
MASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 62). Eles são simultanea-
mente críticos sociais, historiadores, bardos e videntes, criticando 
o presente para estimular a mudança; podem ser vistos como uma 
personificação da consciência histórica, sendo que reexaminam e re-
constroem o passado para esclarecer seus efeitos no presente; e eles 



55são mediadores de culturas e histórias das gerações passadas até as 
atuais (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 2014, p. 63).

2.1.6 “Escrevivência”

A noção de “escrevivência” foi cunhada pela escritora mineira Con-
ceição Evaristo. Na obra Becos da Memória (2017), ela reflete que, 
em uma escrevivência, “as histórias são inventadas, mesmo as reais, 
quando são contadas”. Isso se dá em um processo em que a autora se 
coloca no espaço aberto entre a invenção e o fato, utilizando-se dessa 
profundidade para construir uma narrativa singular, mas que apon-
ta para uma coletividade. Escreviver significa, nesse sentido, contar 
histórias absolutamente particulares, mas que remetem a outras ex-
periências coletivizadas, uma vez que se compreende existir um co-
mum constituinte entre autor/a e protagonista, quer seja por caracte-
rísticas compartilhadas através de marcadores sociais, quer seja pela 
experiência vivenciada, ainda que de posições distintas. Evaristo, re-
fletindo sobre o conceito, considera que “o sujeito da literatura negra 
tem a sua existência marcada por sua relação e por sua cumplicidade 
com outros sujeitos. Temos um sujeito que, ao falar de si, fala dos ou-
tros e, ao falar dos outros, fala de si”.

2.1.7 Corpo

Um dos temas frequentes nestas produções é a descrição e a rela-
ção com o corpo. A cor da pele e os sentidos que adquirem através dos 
tempos têm sido tematizados por uma série de filmes, enfatizando 
as suas várias possibilidades de representação, seja como expressão 
de orgulho e pertencimento, seja para explicitar marcos históricos 
ou para enfatizar as relações com países africanos. O fato é que cabe-
lo, cor de pele e performatividade dos corpos negros têm gerado co-
notações diversas para os lugares ocupados pelos negros na diáspo-
ra. Hegemonicamente, o corpo negro é vilipendiado pelo racismo, 
e o sexismo impõe ao corpo da mulher uma dupla carga de opres-
são; nem mesmo os avanços contemporâneos têm sido suficientes 
para retirar os homens e as mulheres negras de representações que 
as aprisionam a papéis que enfatizam a objetificação. Diante disso, 
cineastas negros buscam representar seus corpos fora dos enqua-



56 dramentos racistas e sexistas, destacando o seu papel histórico na 
tessitura das relações familiares, sociais, econômicas e culturais. 

2.1.8 Ancestralidade

Entendida aqui “para muito além de relações consanguíneas ou 
de parentesco simbólico”, e sim, como “uma categoria analítica que 
contribuiu para a produção de sentidos e para a experiência ética 
(OLIVEIRA, 2012, p. 30), é um elemento extremamente significa-
tivo para as sociedades africanas e afrodiaspóricas, com forte pre-
sença em produções fílmicas de África. A ancestralidade é mais que 
um conceito ou categoria do pensamento. Ela se traduz numa expe-
riência de forma cultural que, por ser experiência, é já uma ética, 
uma vez que confere sentido às atitudes que se desdobram de seu 
útero cósmico até tornarem-se criaturas nascidas no ventre-terra 
deste continente metafórico que produziu sua experiência históri-
ca, e desse continente histórico que produziu suas metonímias em 
territórios de além-mar, sem duplicar, mas mantendo uma relação 
trans-histórica e trans-simbólica com os territórios para onde a sor-
te espalhou seus filhos (Oliveira, 2012, p. 39).

2.1.9 Diáspora

Nas palavras do filósofo Eduardo Oliveira, espécie de reintrodu-
ção da África perdida no solo brasileiro, através de uma recriação 
idílica, epistêmica, política, artística e até mesmo econômica (OLI-
VEIRA, 2012, p. 38).

2.2 Estudo de casos

Para um breve estudo de caso, analisaremos os filmes, todos de curta-
-metragem, Alma no olho (1974), dirigido pelo carioca Zózimo Bulbul, O 
dia de Jerusa (2014), dirigido pela baiana Viviane Ferreira, Kbela (2015), 
dirigido por Yasmin Thainá, do Rio de Janeiro, Cinzas (2015), da cineas-
ta baiana Larissa Fulana de Tal, Um ensaio sobre a ausência (2018), di-
rigido por David Aynan, da Bahia, e Rebento (2019), do também baiano 
Vinicius Eliziário. Alma no olho é um dos filmes mais representativos 
da história do cinema negro brasileiro, principalmente pela diversidade 
temática que explora e pela beleza estética de cunho experimental. Total-



57mente filmado em estúdio, usando apenas um fundo infinito branco e a 
câmera estática, o filme narra a saga da diáspora africana e o triste des-
tino dos escravizados em nosso país, através de imagens extremamente 
dinamizadas pelos cortes rápidos. O corpo negro, representado pelo pró-
prio Zózimo, desloca-se por séculos de história do povo negro no Brasil, 
desde a vida livre e feliz nos territórios africanos, passando pela humi-
lhação dos porões dos navios negreiros, à mendicância nas grandes cida-
des imposta pela exclusão e pelo racismo. Sem falas e diálogos, a trama se 
sustenta apenas pelas expressões faciais e corporais, sem quaisquer arti-
fícios cenográficos, apoiada com a música pontual de John Coltrane. As 
produções mais contemporâneas do cinema negro brasileiro também 
assumem o compromisso com o político, associado ao estético. Kbela, 
por exemplo, está comprometido com uma das causas das mulheres ne-
gras, que são constantemente humilhadas pela imposição estética dos 
cabelos lisos. O filme denuncia e desmonta brilhantemente esta humi-
lhação, dando o devido protagonismo aos cabelos crespos das mulheres 
negras e ressignificando o lugar corporal desses cabelos sem concessões 
didáticas, de forma sensível e poética. O dia de Jerusa também explora 
com grande sensibilidade aborda a solidão da mulher negra no cotidia-
no. O filme narra a história de Jerusa, uma senhora idosa que está prepa-
rando o almoço comomorativo de seu aniversário. Enquanto aguarda a 
chegada dos filhos e netos, ela recebe a visita de Silvia, uma pesquisado-
ra de opinião que aplica um questionários sobre sabão em pó. A pequena 
visita, estimada para durar apenas alguns minutos, se estende ao longo 
da narrativa, quando o encontro das duas, de um lado, faz emergir as 
memórias de um passado translúcido da mais velha, de outro, revela os 
anseios de uma jovem mulher negra em realizar seus objetivos. 

Os filmes Cinzas, Um ensaio sobre a ausência e Rebento também se 
propõem explorar as afetividades negras que são construídas dentro 
das relações familiares, mas que vão para além disso. Essa falta de sen-
sibilidade, muito recorrente nas pssoas brancas em relação aos negros, 
como mostra o filme Cinzas, através das personagens da supervisora 
branca do trabalho de Tony, protagonita do filme, e da professora da 
universidade onde ele estuda, tambem branca, no dia que chega atra-
sado para fazer uma prova, é contrastada com a atitude do cobrador 
de onibus, que compreende a dificuldade do rapaz, quando não con-
segue pagar a passagem de onibus na íntegra. Esse gesto de  cuidar de 



58 si e do outro, é extremamente importante para nossa sobrevivência e 
para a luta contra o racismo. Os filmes também denunciam o proces-
so violento de fragmentação e destruição das nossas famílias, desde 
a colonização e escravização até à contemporaneidade, com o genocí-
dio dos corpos negros. No caso de Rebento, a ausência paterna afeta a 
vida do personagem negro, que tem que decidir se fará o mesmo que 
seu pai fez, abandonar o filho, quando descobre que sua namorada 
está grávida; já em Um ensaio sobre a ausência, Rômulo é atormenta-
do pela necessidade de cumprir sua função de provedor, garantindo 
o dinhiero para sstentar a filha, mas esquece que a menina também 
sente sua falta e cobre sua presença física. Ambos exploram o processo 
de construção da masculinidade negra no Brasil, através da naturali-
zação do abandono paterno e da mera função de provedor da família.

Por fim, os filmes revelam nossas necessidades de falar e de silenciar, 
através da narração crua e raivosa de Tony ao longo de Cinzas, dos silên-
cios e as dificuldades de falar de Zói (Pedro), em Rebento, e dos olhares 
vazios de Rômulo e sua filha em Um ensaio sobre a ausência.

Conclusão

Além das mostras e festivais, os filmes podem ter a seu dispor uma 
rede de discursos sociais que também os promovem e de certa forma 
reconstroem o acolhimento do público a eles. Nesse sentido, a crítica 
de cinema pode ser vista como um excelente elemento de investigação 
do alcance histórico do filme, ou seja, de sua recepção. Através da aná-
lise de modelos e referenciais teóricos utilizados na atividade de crítica 
de cinema brasileira, que  segue uma tradição eurocêntrica, torna-se 
fundamental o desenvolvimento de teorias autóctones para os cinemas 
de África e da diáspora, nas quais, por exemplo, articulem-se a relação 
das imagens com a oralidade, isto é, a união das tradições orais africa-
nas e das formas visuais ocidentais, que oferecem “uma ponte que une 
as diferenças ontológicas de diferentes grupos”, além de oferecer outra 
base para o conhecimento, “que surge da interação de forças em vez de 
objetos concretos”, o que possibilitaria a valorização da figura dos gri-
ôs (contadores de histórias), pois eles representam igualmente as cons-
ciências coletivas das suas comunidades e tecem a história de povos e 
dos seus passados por meio de canções, poesias de louvor, histórias e 



59humor, ligando-os ao presente (TOMASELLI; SHEPPERSON; EKE, 
2014, p. 62). A proposta deste artigo foi, justamente, tensionar os mo-
delos eurocentrados de análise de filmes no Brasil, e propor um outro 
repertório analítico e referencial, seguindo uma perspectiva transdis-
ciplinar e afrocentrada, especialmente voltada para filmes africanos e 
afro-diaspóricos, com análise de algumas obras significativas da histó-
ria do cinema negro e da contemporaneidade.
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POR QUE PANTERA  
NEGRA NÃO É  
AFROFUTURISMO?
Reflexões sobre cinema 
e Afro Centralidade

Mallu Oliveira
é estudante de comunicação, atualmente produtora e roteirista 
audiovisual afrofuturista. Apaixonada por tecnologia e inovação. 
Escreve sobre o que vive e sobre o que gostaria de mudar.
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63  A resposta dessa pergunta é muito simples. Pantera Negra foi 
criado por pessoas brancas (Jack Kirby e Stan Lee) na tentativa de 
representar um grupo de pessoas - negras - no universo dos quadri-
nhos Marvel.

Pantera Negra foi um fenômeno ao redor do mundo. Com uma bi-
lheteria de mais de um bilhão de dólares, o filme rendeu narrativas 
emocionadas de consumidores negros de filmes de super hérois so-
bre representatividade e afins. Até porque, a Marvel Comics existe 
desde 1939 e o Pantera Negra (primeiro herói negro relevante criado 
pela empresa) só veio aparecer em 1963! A explosão super criativa 
da Marvel na década de 60 e 70 foi muito menos progressista e mui-
to mais onda de marketing e continua até hoje. Não estou queren-
do ser cruel ou dizer que não é importante a diversidade introduzi-
da nos quadrinhos sejam eles na década de 60, 70 ou em 2018. E a 
empresa introduziu em seus quadrinhos uma Miss Marvel muçul-
mana de origem paquistanesa (Khamala Khan), criou um universo 
onde Tony Stark é uma garota negra chamada Natasha Stark, tirou 
o martelo Mjollnir das mãos de Thor Odinson e o colocou nas mãos 
de Jane Foster, substituíram Peter Parker pelo negro-hispânico Mi-
les Morales entre outros personagens. Os X-men, criados no auge 
do movimentos sociais, foram metáforas para a preconceito contra 
a comunidade LGBT e durante muito tempo representaram a diver-
sidade dentro do Universo Marvel.

 Mas, apesar de tudo isso, nenhum desses personagem fez uma real 
transformação social dentro do mundo da Marvel.  Em seu ensaio de 
1972, “O mito do super-homem”, Umberto Eco descreve a estranha 
temporalidade que caracteriza narrativas de histórias em quadrinhos 
de longa duração. As história funcionam como anti-narrativas: os 
eventos “acontecem” apenas para que possam ser rapidamente rever-
tidos, de modo que o status quo original da fantasia (um super-herói, 
tipicamente um homem branco em seus vinte e poucos anos, ope-
rando em um mundo que é basicamente igual ao nosso) nunca está 
sob revisão ou reconsideração. Ou seja, os eventos além da história de 
origem do personagem não têm conseqüências que permaneçam, seja 
para o indivíduo ou para a sociedade, maior em que vivem. Os heróis 
podem derrotar bandidos, alienígenas e robôs mas, não podem causar 
mudanças duradouras que alterem o status quo já preestabelecido.



64 Dito isso, precisamos olhar atentamente para o propósito da criação 
do personagem T’challa. A Marvel “nasce” da Guerra Fria, assim como 
maior parte de seus heróis, cujo background é construído pelo tópico 
das bombas nucleares, fusões e toxicidade. O Pantera Negra surge do 
medo crescente e iminente da contínua descolonização da África no 
período da Guerra Fria, onde o mundo via-se dividido e a procura de 
recursos naturais e espaciais para fortalecimento próprio. O Medo de 
descolonização dos Estados Unidos, cuja “perda” da África significaria 
muito mais perda capital do que se pode imaginar. Pantera Negra surge 
também como uma defesa para si mesmos desse capital.

A exposição da cultura africana no background deste personagem 
chama atenção em relação a personagens afro americanos como o Fal-
cão de Capitão América, cuja negritude é constantemente apagada. 
Mas, até o momento de lançamento do filme, Pantera Negra não era 
categorizado como uma narrativa afrofuturista. E se você clicou nes-
te texto e chegou até aqui deve saber que o termo afrofuturista se refe-
re a narrativa de ficção fantasia e/ou científica criada por pessoas ne-
gras sob a ótica cultural, política e social africana ou afro descendente 
(afrocentrado). Portanto, era natural que um personagem criado por 
dois homens brancos, americanos de classe média não correspondes-
se a essa categoria. 

Então, o que mudou?  Por que Pantera Negra vem sendo 
usado como símbolo do movimento afrofuturista?

 Sem dúvida, a eleição de Donald Trump nos EUA exigiu da Dis-
ney uma produção que dialogasse com o atual momento político e 
social dos EUA. E a escolha da direção foi norteada por essa incógni-
ta. E a escolha foi: Ryan Coogler, um jovem diretor de 32 anos, que 
começou em 2013 com o sucesso indie Fruitvale Station (premiado 
na seção Un Certain Regard de Cannes) e continuou com uma relei-
tura do icônico personagem Rocky, em Creed, sucesso de bilheteria 
em 2015. O que resultou numa mudança de linguagem de adaptação 
da história original de Lee e Kirkby. 

  A visão utópica e inspiradora do filme de Coogler acrescenta a ine-
gavelmente poderosa: uma nação africana oculta - Wakanda - adi-
cionando o background de que Wakanda não apenas evitou a colo-



65nização, mas também desenvolveu tecnologias inovadoras e riqueza 
independente que poderiam derrubar a violência racista da polícia, 
a violência militar e superar a inteligência-econômica que protege 
a população branca e ocidental. O complicado vilão do filme, Kill-
monger e seu plano de usar essa ‘superioridade’ Wakandana para 
conquistar e libertar o mundo, pode ter encontrado a derrota no fim 
do Pantera Negra.. Mas, a maioria dos espectadores (principalmen-
te negros) se identificou com a visão do antagonista. Se Wakanda é 
tão poderosa porque não se tornou um país dominante? Porque foi 
escrito por pessoas brancas? Talvez. Mais principalmente pelo que 
eu disse anteriormente.

  Pantera Negra não é um filme independente, nem uma história de 
origem no sentido tradicional. Sua narrativa é disciplinada pelo estú-
dio, pela produtora e pela lógica de mercado.  A inexistência de Wa-
kanda “até agora”, sua recusa em participar de eventos globais, mesmo 
em face do tráfico de escravos e da colonização européia (como intro-
duzido nas primeiras cenas) torna-se um ponto crucial no filme: a 
motivação para a raiva de Killmonger e a raiz de sua radicalização  po-
lítica. O que Wakanda realmente significaria para o globo - material-
mente, tecnologicamente, economicamente, filosoficamente, espi-
ritualmente - seria tão radical a ponto de romper permanentemente 
a conexão entre “eles” e “nós”, na qual o eterno presente do Universo 
Cinematográfico Marvel é baseado.

O que Ryan Coogler fez foi trazer uma visão não-branca para essa 
história. O que já um avanço mas, nada comparado ao mar de tantas 
narrativas sem a participação de personagens não-brancos da Dis-
ney. Representatividade é importante para inspirarmos os futuros 
diretores, produtores e artistas negros do futuro. Entretanto, repre-
sentatividade não deve ser um fim ou um objetivo final. Se formos 
exigir uma reparação justa a Marvel não fez mais do que sua obri-
gação e ainda nos devem anos e anos de filmes com elencos diver-
sos e multi-étnicos. É importante que a comunidade negra perceba 
as regras do jogo do mercado e não se contente em ser representada 
por um único filme de herói lançado a cada dez anos. Pois, como di-
ria Malcolm X: Meus irmãos e irmãs pretas, ninguém jamais sabe-
rá quem nós somos... até nós sabermos quem somos! E eu comple-



66 mento dizendo que precisamos fazer isso nós mesmos!
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CINEMAS NEGRAS
AUTOIMAGEM,
eloquência
e silenciamento

DANDARA
DANDDARA nasceu em 28 de dezembro de 1968 no Rio de Janeiro-RJ e cresceu no 
universo cultural do Samba. Cineasta autodidata, premiada no Brasil e nos EUA, 
aprendeu na prática trabalhando com mestres como Paulo Rufino, Luiz Carlos Sal-
danha e Abdias Nascimento. Seu primeiro filme, Gurufim na Mangueira (2000) in-
sere a mulher negra como sujeito de narrativas ficcionais na cinematografia brasi-
leira. Frequentou os cursos de História na UFRJ (1986) e de Writing in English na 
New School em NY (1994). Frequentou a oficina literária de Ivan Cavalcanti Proença 
(1986/88). Fundou o Teatro Florestal do Rio de Janeiro (1988). Em 2017 lançou o cur-
ta de ficção Desaparecidos, que estreou no XXV ADIFF em Nova York, em novem-
bro do ano passado e abriu o XI Encontro Zózimo Bulbul de Cinema Negro, no Rio, 
em agosto de 2018. Atualmente investiga a linguagem da foto-performance em suas 
produções. Sua poética aborda a Autoimagem, Cinema de mulher, Cinema indíge-
na e Cinema negrx além da paixão pelas Artes Florestais. Em 2019 lançou pelo Kin-
dle Direct Publishing A vingança das amazonas, seu primeiro livro, com prefácio de 
Jorge Mautner. Também em 2019, recebeu um prêmio PROAC de produção cinema-
tográfica para realizar o documentário DAMA DE FERRO criação em processo, seu 
primeiro longa.
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Reflexão sobre motivações e referências de uma trajetória criati-
va que completa 35 anos em 2018, com realizações em várias mídias 
e foco na produção autoral cinematográfica. Resumo feito para in-
formar minha fala em evento comemorativo do mês da consciên-
cia Negra, organizado no Instituto de Artes da Unicamp pelo Pro-
fessor Gilberto Alexandre Sobrinho, em 28.11.2018. O texto pontua 

¹



70 brevemente desafios de uma atuação pioneira e relaciona questões 
presentes na minha investigação artística com ideias discutidas na 
produção crítica dos teóricos afro-americanos bell hooks e Fred Mo-
ten, sendo este um colaborador do projeto Liquid Blackness, na van-
guarda desse pensamento contemporâneo. 

Em recente postagem em sua página pessoal do Facebook, Jana-
ína Oliveira – pesquisadora, curadora e ativista do Cinema Negrx, 
escreveu a seguinte provocação:

[Para a Consciência Negra de todo dia]

“Quando você diz que os negros são somente um efeito da escravidão, você levanta a ques-
tão: os negros podem ser amados? ... Não desejados, não queridos, não adquiridos, não 
cobiçados. Os negros podem ser amados? 

A negritude [blackness] pode ser amada? 

O que estou dizendo então é que eu acredito nessa coisa chamada negritude [blackness] e 
a forma que ela opera não é aquela como efeito do horror. 

Ela sobrevive ao horror e ao terror, mas não é o efeito dessas coisas. 

Portanto, ela pode ser amada e tem que ser amada e deve ser defendida”. 

Fred Moten²

Rapidamente reagi, comovida, à menção desse tema – o Amor, 
sensual e sublime, que tem estado no centro das minhas inquieta-
ções criativas e buscas pessoais, enfatizadas à iminência do 50º ani-
versário. 

Minha resposta é SIM. Observo, porém, que a pergunta não pd esqui-
var-se do q bell hooks aponta como “impacto da escravidão na arte de 
amar”. Isso porq diferenciar a Negritude amável e soberana dos sedimen-
tos da escravidão histórica é, em si, ato e efeito de um “viver de amor”. Te-
nho um continho sobre isso³, num virar-a-ser filme, se Deus quiser...  
 
Amorosamente, Danddara4

A ideia de bell hooks sobre a urgência que há entre as mulheres ne-
gras de reconhecer (e suprir) suas necessidades emocionais, é central 



71para a pesquisa de Autoimagem que anima minhas criações desde os 
três primeiros contos publicados em antologias da Oficina Literária 
de Ivan Cavalcanti Proença (1988). Ao destacar o “impacto da escra-
vidão na arte de amar” como ferida de personagens negras femininas 
na literatura norte-americana de que são sujeitos e, portanto, ma-
téria digna de análise crítica e produção teórica “sérias” – hooks ofe-
rece, à minha longa busca por meios/espaços para produção e apre-
sentação de narrativas de autorrepresentação simbólica, a primeira 
reflexão intelectual que legitima sua razão de ser.  No completo va-
zio de interlocução teórica que esta produção artística tem recebido 
no Brasil, até hoje a única publicação que registra e discute os basti-
dores e implicações da inauguração da mulher negra como sujeito 
da cinematografia brasileira, em Gurufim na Mangueira (2000), foi 
meu próprio texto, no perfil intitulado Autoimagem de uma cineasta 
negra, publicado na revista Filme Cultura #63⁵. O filme foi presti-
giado com exibição da cópia 35mm no encerramento da Mostra de 
Diretoras Brasileiras (2017) na Cinemateca, em São Paulo, no em-
blemático 02 de fevereiro, dia de Iemanjá.  

Escrevi esse “autoperfil” como mais um gesto da mesma eloquên-
cia casual com que construí a linguagem adequada à composição e 
comunicação daquela Autoimagem fílmica inicial, e todas as que se 
seguiram. Sem ter com quem dialogar, e separada de uma vivência 
acadêmica formal, foi no esforço de elaboração daquele texto que com-
preendi múltiplas dimensões da viúva de vermelho, protagonista da 
recriação pop de um velório afro-carioca tradicional, que permane-
ceram muito tempo ocultas também para mim. Antes de virar cine-
ma, a herança familiar na cultura do Samba, a experiência em várias 
“nações do candomblé” e os 15 anos de atividade profissional como 
atriz e cantora de samba-jazz – se refletiram numa produção textual 
de ficção e não ficção, com esporádicas publicações em antologias e 
revistas. Sem referências anteriores no contexto brasileiro, essa in-
venção da mulher negra/sujeito de uma nova cinematografia impli-
ca, necessariamente, que minhas erráticas elaborações intelectuais 
participam da “materialidade da obra fílmica” resultante de todo um 
extenso processo de pesquisa e criação, que habita comigo nas obras 
em progresso. Através dessa pesquisa, descontínua porém constan-
te, que envolveu contato informal com acadêmicos como – Berverly 



72 Singer, Catherine Benamou, Ch. Daniel Dawson, Elisa Larkin Nasci-
mento, Kathleen Neal Cleaver, Leda Maria Martins, Phillys Galem-
bo, Richard Schechner, Robert Farris Thompson, Bunseki Fu-Kiau e 
Abdias Nascimento entre outros6 – concebi essência e aparência do 
meu fazer cinematográfico. Na observação/troca com tais pensador-
xs aprofundei estudos e desenvolvi conceitos sobre minha própria 
bagagem cultural/familiar. Cosmogonias bantu, gêge e iorubá, vivas 
no cotidiano afro-brasileiro, desempenharam papel central nessa ar-
quitetura simbólica. O Gurufim, por exemplo, se baseia na releitura 
do cosmograma Dikenga7 que atravessa a obra do conteúdo à forma, 
sendo especialmente visível no simbolismo cromático. Tudo isso se 
deu sem que a intenção de me tornar cineasta fosse conscientemente 
assumida até as vésperas da estreia na direção. Detalhes dessa aventu-
ra no já citado perfil, para quem os queira desvendar.

Eloquência recebida com um enorme vazio. Era como se a Cine-
ma Negra, tão longamente acalentada, fosse um não-ser ou, quan-
do muito, a voz de uma mulher negra, iludida e solitária, clamando 
no deserto. Embora a indiferença de pensadores e críticos seja uma 
experiência dolorosa, sobrepus ao inevitável sentimento de rejeição 
uma aguda curiosidade sobre possíveis causas e consequências des-
se fenômeno. O fato de que, no Brasil, as poucas reações (nenhu-
ma até hoje escrita) ao meu primeiro filme foram desqualificações 
a aspectos formais da obra, ou à minha performance como criadora 
pioneira de um cinema autorreferenciado autoral, em nada dimi-
nuiu a relevância da realização. Mas eu estava ansiosa para discu-
tir autoimagem e autorrepresentação da mulher negra no cinema 
brasileiro... e tudo que ouvi, além desses muxoxos de alguns inco-
modados, foi silêncio. Abolição (1988), de Zózimo Bulbul, enfrentou 
obstáculos semelhantes. “Cinema Negro? Cala a boca negão, isso não 
existe!”8 – disseram-lhe “colegas” do cinema nacional. Como eu, ele 
foi encontrar interlocutores no exterior, entre realizadores negros, 
aquilombados em festivais culturalmente específicos; como o ADI-
FF em Nova York e o FESPACO em Burkina Fasso.

Da experiência no FESPACO, que fez o Zózimo perceber o quanto é 
vital que haja trocas entre pessoas e artistas que se reconheçam num 
mesmo campo de diversidades afins, surgiu o Encontro afro-cario-



73ca de cinema negro. Eu estava lá na primeira edição. O ambiente era 
contagiante! Todavia, infelizmente, nem mesmo lá eu consegui ser 
ouvida uma única vez... No momento de colher depoimentos em ví-
deo sobre a importância daquela fundação, ninguém se lembrou de 
convidar “a primeira mulher negra cineasta do Brasil”9. Na 11ª edição, 
em 2018, quando fui honrada com a exibição do meu curta Desapa-
recidos (2017) na abertura oficial do evento, também não houve es-
paço para preencher essa lacuna. A homenagem às cineastas negras 
pioneiras, no MAR dia 04/09, ocorreu sem a minha presença. Na 
recente mostra de cineastas negras [10], exibida nos centros cultu-
rais da Caixa Econômica no Rio e Brasília (2017) e no SESC em Belo 
Horizonte (2018), brilhantemente organizada por Paulo Ricardo e 
Kênia Freitas, Gurufim na Mangueira, primeiro filme brasileiro a 
inserir a mulher negra como sujeito da narrativa, foi incluído por 
insistência minha após a troca de vários emails¹¹ em que cheguei a 
ameaçar a retirada do Cinema de preto (2004) da programação. Em 
18 anos de atividade como diretora, nenhum grande festival brasi-
leiro selecionou um filme meu. Nem a Ancine, nem qualquer outra 
entidade de cinema, negro ou feminino, demonstrou interesse es-
pecífico no meu trabalho e, menos ainda, no que penso a respeito do 
que faço. A Mostra Realizadoras Negras, no Curta Cinema 2016¹², 
fez sua afirmação de “inclusão na tela” excluindo o Gurufim, que es-
teve na abertura da 10ª edição do mesmo festival (2000) ao lado de 
um curta de Hal Hartley e outro de Jorge Furtado. Agentes do recen-
te boom de pesquisas e estatísticas sobre o aparthaid de gênero/raça 
no cinema do Brasil parecem não considerar relevantes as experi-
ências de uma cineasta negra que, tendo estudado, convivido e/ou 
apresentado obras suas ao lado de homens brancos que se tornaram 
proeminentes no setor audiovisual (além de Furtado, Ricardo Ho-
fstetter e Sérgio Sá Leitão) – não teve qualquer oportunidade de in-
serção nesse rico mercado, fosse como artista ou realizadora, em 10 
anos de existência da sua produtora, com vários projetos ignorados 
pelo FSA¹³. Não houve convites palestras, máster-classes ou cura-
dorias – mesmo quando a pauta foi a autorrepresentação da mulher 
negra ou a invenção do cinema negro feminino no Brasil. As raras 
entrevistas destinaram-se a colher dados para textos sobre outros as-
suntos. A chamada pública para a Revista Filme Cultura #64, sobre 
cinema negro, foi encerrada sem que eu tivesse sido consultada para 



74 nenhum artigo da edição especial sobre cinema afro-brasileiro. Entre 
as exceções devo citar 3 participações voluntárias: uma Mesa no Em-
poderadas em SP14, um debate no Cine Arte UFF15 e outro na sede ca-
rioca do Tortura Nunca Mais16. Essas ocasiões muito me honraram, 
apesar das óbvias dificuldades envolvidas na falta de remuneração.

Ao mergulhar fundo, em busca das possíveis fontes desse “aparen-
te desprezo”, emergi com a noção de uma impossibilidade ontoló-
gica implicada na múltipla concepção contemporânea de “negritu-
de”. Somente as máster-classes de Manthia Diawara e Haile Gerima, 
no XI Encontro Zózimo Bulbul, puderam me resgatar da escuridão 
para a luz da frágil compreensão que tento resumir aqui. Em sua 
fala, Diawara apresentou a “negritude” como campo de investiga-
ção reflexiva, vivo e em constante movimento. Nesse sentido, per-
cebi que: por um lado a publicação brasileira do texto de bell hooks, 
sobre a cura pelo Amor numa obra dedicada à saúde da mulher, cor-
robora a crítica de Fanon à “negritude” como categoria patológica e, 
portanto, inválida como objeto de uma investigação essencialmen-
te ontológica; por outro lado, a metacrítica de Moten restaura essa 
“negritude” ao afirmar que “O que é inadequado à negritude são onto-
logias pré-existentes.” Pois: “A experiência vivida da negritude é, en-
tre outras coisas, uma demanda constante por uma ontologia da desor-
dem (...)”17. Já Gerima revelou em sua fala que essa impossibilidade 
analítica também o atinge como cineasta etíope, pioneiro do cine-
ma negro mundial. Chamou minha atenção a ênfase que ele deu na 
ausência de críticas sobre aspectos estéticos/formais de suas obras, 
pois somente o conteúdo de seus filmes teria sido criticamente obser-
vado como objeto de produção teórica de estudos cinematográficos. 
Todos esses elementos enriquecem e complexificam as leituras pos-
síveis do fenômeno do “silenciamento” que envolve obras pioneiras 
em que a “negritude” esteja autorrepresentada, fundando lingua-
gens e instâncias cognitivas para além dos limites que o establish-
ment acadêmico seja capaz de antever ou controlar. 

Os avanços de autorrepresentação na Arte correspondem a avan-
ços de autorrepresentação política. Mas nessa seara, o “silenciamen-
to” ocorre, não raro, pela superposição de ações violentas, físicas e 
simbólicas, como no caso Marielle – silenciada com 4 tiros na cabe-



75ça em mais um crime de ódio prescrito para ficar impune. Na mi-
nha caminhada, participei de vários momentos da vida acadêmica 
onde se buscava abrir espaço para as discussões da negritude autor-
representada. Em 1991, durante a Primeira Semana do Samba na 
Universidade, no Centro de Letras e Artes da UNI-Rio, convidei Ab-
dias Nascimento para uma fala. Na ocasião, ele revelou aos presen-
tes que, surpreendentemente, era a primeira vez que o chamavam 
para falar numa universidade brasileira. No mesmo CLA da UNI-
-Rio, participei em 1999 da criação do Núcleo de Estudos das Perfor-
mances Afro Ameríndias (NEPAA) e em 2000 fiz parte da equipe 
que organizou o Primeiro Encontro de Performance e Política nas 
Américas. Também em 2000 integrei um grupo de estudos infor-
mal e jocosamente apelidado de “O Apagão”,  liderado pelo filósofo e 
poeta Fernando Santoro, PhD. Naquele contexto, minhas tentativas 
tímidas de falar de “filosofias africanas” foram repelidas com a ex-
plicação de que o conceito de filosofia se aplicava apenas ao Ociden-
te. Hoje, o próprio Santoro tem 2 orientandos no Núcleo OUSIA do 
IFICS-UFRJ, que estuda a filosofia na antiguidade, desenvolvendo 
pesquisas de mestrado e doutorado sobre o Ifá como legítima tradi-
ção de filosofia clássica iorubá. 

Entre as questões éticas que emergem das discussões em torno da 
“negritude” e suas manifestações contemporâneas, destaco, hoje e 
sempre, o Amor – pelas razões negras, almas negras, pessoas ne-
gras enfim... com suas ancestralidades, lutas sociais e construções 
de futuro. 

________________

Reproduzo a seguir o micro-conto Diário das ilusões de uma negra18 
precedido pela imagem que motivou sua criação19. Esse conto, que ci-
tei na minha conversa com Janaína Oliveira via Facebook, é o ponto 
de partida para um projeto de longa de ficção, em desenvolvimento... 



76 Diário das ilusões de uma negra

Conto supercurto de Danddara inspirado na expressão do indisível em 
Marguerite Duras

sonhou um dia com uma comunhão entre todos os entes como 
coisa que fosse um deles. é que ninguém ainda não lhe havia dito 
que a fraternidade de que tanto se fala nos livros palanques altares… 
é exclusiva dos varões da espécie desde tempos imemoriais. sabia-se 
fêmea e ansiava portanto servir como mãe esposa irmã a receber 
nos braços plena de feminilidade e doçura todo aquele que, sofren-
do, se lhe cruzasse o caminho. ignorava porém que a ela seria veda-
do no mundo existir-se assim tão simplesmente: mulher. fato era 
que ao divagar sua mente em delírio para além dos limites de céu e 
terra sentia-se bela e sorria a despeito da ausência total de motivo. 
mas isso fora antes. bem antes dela se ver refletida nas vidraças das 
vitrines e de vagar pelas ruas a mirar-se na sentença irrevogável dos 
olhares de esguio. certa feita talvez embalada por alguma droga for-
te de beber ou de fumar ousou pensar-se única, como cobertos de 
louro e glória nos anais da nossa história ousaram os eleitos. ocor-
reu porém que à sua total revelia no momento mesmo em que sua 
pele parda conhecera a luz ficou certo que doravante seria tal coisa, 
abjeta indireta pleonástica, a que não se ouviria chamarem de gente 
pessoa humana ou ainda outra coisa aí qualquer. é que fora lavra-
do já na própria escritura do crime de seu nascimento que viera ao 
mundo para ser, a penas, mais uma negrinha anônima no ibope de 
sufrágios sem quorum e no mapa da violência moral racial social 
de gênero e na terceira pessoa afônica dos discursos da cosmética de 
miscigenações da fome. a levar no ventre os restos do prazer de se-
nhores de todas as cores e aos ombros fardos de senhorinhas alvas 
róseas dóceis para estas (elas ao menos!) então fruirem ferozmente 
a liberdade como um milkshake de canudinho. nem disso todavia 
algo sabia a pretinha desavisada ao sair do quartinho dos fundos do 
quintal de alguém por quem tudo fazia para receber jamais algum. 
a descoberta da realidade seria devastadora. e definitiva. ninguém 
deu muito pela falta dela semanas depois da fuga até vir enfim de 
miami das férias a família que a desde sempre abrigara e a que nun-
ca pertenceu e achar tão estranho aquela poeira toda embaçando a 
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78 prata da casa – que outrora, qual espelho, reluzia. sob o catre que 
acolhia o corpo esquálido nas pausas da lida interminável dentro do 
cômodo sem janelas impregnado do sabão-de-côco com que capri-
chava em tratos à carapinha emaranhada, jazia oculto pequeno ca-
derno escrito a lápis. por páginas de linhas tortas, em traços firmes 
e fortes, o projeto de uma humanidade inexprimível.

NOTAS

1. Imagem 7071 da série VESTALIDÁS I, obra Fotoperformance [inédita]. É 
meu primeiro trabalho como artista visual. Essa imagem foi usada ante-
riormente no curta Desaparecidos [2017], que é outra obra dessa mesma sé-
rie. Câmera: Ricardo Lima, Cinematografia: Luiz Carlos Saldanha, A.S.C.

2. Trecho da fala de Fred Moten em Dreams are colder than death (USA, 
2013) filme-ensaio de Arthur Jafa

3. A loura caucasiana vestindo uma representação glamourizada da escra-
vidão da mulher negra me feriu fundo. O conto Diário das ilusões de uma 
negra (inédito) surgiu da consciência de um sofrimento que me acompa-
nhou toda vida – ser objetificada por todos: pessoas da família, não apenas 
pessoas distantes ou desconhecidas; homens que amava, amigos ou aman-
tes, inclusive negros; mulheres brancas, inclusive melhores amigas; ma-
triarcas negras que ensinam pretinhas jovens a “se dar bem na vida” usan-
do sexo. A tranquilidade de Lilian Pacce, referindo-se a esse fashionismo 
racista descarado como: “declinações singelas” ou  “temperos da Bahia”, dis-
pensa comentários... 

Adriana Degreas começa o desfile de primavera-verão 2012/13 na praia, pas-
sa pela festa de dia, pela balada da noite até chegar em casa e ficar com sua 
mais pura lingerie. Tudo isso com temperos da Bahia: um brocado barroco 
aqui, uma renda ali, cores de orixás, estampas pra Iemanjá e até a máscara 
de ferro dos escravos. Liberta de qualquer algoz, essas “escravas” flutuam 
com longos de seda (...) Nas estampas, imagens fortes de Anastácia (a escra-
va-santa), Nega Fulô e muitas margaridas. Cada look contém declinações 
singelas dessa Bahia de Todos os Santos (...) A sensação é de que Adriana 
está completamente à vontade tanto pra tomar um banho de sol quanto 
para flanar pelo barco e – mais ainda – se desnudar com calcinhas brancas 
de babadinhos (“bunda rica“, no Nordeste), totalmente transparentes, que 
como ela lembra, revelam a cor do pecado: a das negras que enlouqueciam 



79os senhores brancos. Força que qualquer mulher vai sentir usando esta co-
leção. https://www.lilianpacce.com.br/desfile/adriana-degreas-primave-
ra-verao-201213/

4. Vivendo de amor, por bell hooks, em WERNECK, Jurema; MENDON-
ÇA, Maísa; WHITE, Evelyn C. (org). O livro da saúde das mulheres negras: 
nossos passos vêm de longe. Rio de Janeiro: Pallas/Criola, 2000.

5. Revista Filme Cultura #63, pg 62, - ISSN 2177-3912 – Sav/MINC – CTAV 
– Cinemateca Brasileira - Acerp

6. Minha interação com a maior parte desses pesquisadores se deu no con-
texto de minha parceria com o primeiro marido, num casamento de 14 
anos que envolveu minha participação em suas atividades acadêmicas, pu-
blicações e eventos. Vários desses estudiosos frequentaram nossa casa e nos 
convidaram para visitá-los. Com alguns mantenho contato até hoje. Pou-
cos entre eles continuam meus amigos. Apenas Abdias do Nascimento foi 
sempre meu amigo em primeiro lugar. Devido a múltiplos traumas rela-
tivos à violência doméstica, optei por não mencionar seu nome em meus 
textos e comunicações referentes à minha obra. Quando cito seu nome nos 
créditos de livros ou obras em que colaboramos, evito especificar que se 
trata do meu ex-marido. 

7. Dikenga: os quatro momentos do sol. Em Fu-Kiau, Kimbwandènde Kia 
Bunseki (2001). Tying the spiritual knot : African cosmology of the Bântu-
-Kôngo : principles of life & living (2nd ed.). Brooklyn, N.Y.: Athelia Hen-
rietta Press. ISBN 1-890157-28-7

8. Por dentro da história, por Zózimo Bulbul, disponível em http://afroca-
riocadecinema.org.br/quem-somos/

9. Durante o African Brazilian Cinema Pannel, no 9º African Diaspora In-
ternational Film Festival, em Nova York, dezembro de 2001, o cineasta e 
pesquisador Joel Zito Araújo, que presidia a Mesa, apresentou a si mesmo 
como sétimo homem negro a dirigir cinema no Brasil. E me introduziu aos 
presentes com a frase:  “and now we have the first Black woman filmmaker 
in Brazil”. Apesar da surpresa, a informação esclareceu os motives da hos-
tilidade e desqualificações que de fui alvo no meio cinematográfico após o 
lançamento do Gurufim. 



80 Que a “descoberta” de Adélia Sampaio (e seu feito heroico no contexto da 
Embrafilme) por Kênia Freitas em 2016 – tenha sido usada para diminuir 
a importância de Gurufim na Mangueira, e me desqualificar como agente 
dessa conquista, é algo que fere as noções de sororidade e negritude, mais 
que os meus sentimentos. Além disso, me choca que a investigação dos me-
canismos de superação do racismo estrutural e as consequências da reali-
zação dessa obra permaneçam “invisíveis” até mesmo para a nova geração 
de intelectuais negrxs. 

O “título” de primeira cineasta negra não foi algo que eu criei ou desejei. 
Mas que assumi, como uma responsabilidade histórica, ao compreender 
que a autoimagem da mulher negra inexistia no cinema brasileiro até eu 
chutar essa porta. Fundar esse lugar de fala foi uma realização de altíssimo 
custo emocional, social e econômico. Entre as “retaliações”, lideradas por 
intelectuais e produtorxs brancxs, que pretendem controlar os discursos e 
as artes negrxs, – inclui-se a violência doméstica e um insidioso processo 
de linchamento social.

10. Mostra de Diretoras Negras no Cinema Brasileiro, curadoria de Paulo 
Ricardo G. de Almeida e Kênia Freitas – de 04 a 11 de julho de 2017 na Caixa 
Cultural em Brasília; de  05 a 17 de dezembro de 2017, na Caixa Cultural do 
RJ; de 15 a 27 de maio de 2018 no SESC/BH 

11. Sentindo-me ultrajada, exigi que me incluíssem como pioneira do ci-
nema negro brasileiro, ao lado de Adélia Sampaio.  Na troca de mensagens 
cheguei a ameaçar a retirada do cinema de preto da programação. Os emails 
estão arquivados apenas para dirimir quaisquer dúvidas que possam sur-
gir a esse respeito.

12. Sessão Cineclube do Curta Cinema – Edição 2016, a Mostra Realizadoras 
Negras, curadoria Sabrina Fidalgo, visava “contribuir para um diálogo es-
tético-politico-cinematográfico”, baseando-se em estatísticas do IBGE que 
analisam raça e gênero na produção audiovisual brasileira a partir de 2002.

13. A produtora NOSSO CLAN AUDIOVISUAL, fundada em 2007 por Dand-
dara e o curta metragista Yan Whately (seu filho), apresentou um total de 08 
(oito) projetos originais no FSA, sendo 1 longa-documentário, 1 longa de fic-
ção, 1 núcleo criativo com uma carteira de 5 longas de ficção e 1 série de ficção. 
Desconsiderados pelo Fundo como “não qualificados para investimento”, os 
projetos contavam com parceiros importantes como o escritor Paulo Lins e 



81o fotógrafo Luiz Carlos Saldanha (ambos multi premiados e indicados ao Os-
car), a cineasta indígena Graciela Guarani, autora LGBT Anne Addison e o 
escritório Dain Gandelman e Lace Brandão Adv. Associados. 

14. MESA 1 “Mulher negra e produção audiovisual brasileira: da descons-
trução das velhas à construção das novas narrativas”, durante o I Encon-
tro Empoderadas Mulheres Negras no Audiovisual.  Aparelha Luzia, SP/SP 
01.08.2017. Danddara (RJ), Carol Rodrgues (SP), Keila Serruya (AM) e Cín-
tia Maria (BA) Mediação: Jéssica Queiroz

15. MESA “Cineasta negras e suas narrativas”, durante o XI Encontro de 
Cinema Negro Zózimo Bulbul.  No Cinearte UFF, Niterói/RJ, 30.08.2018. 
Com: Danddara, Safira Moreira, Viviane Laprovita, Rosa Miranda e Nalui 
Mahim. Mediação: Janaína Refem

16. Debate “Cinema e ditadura”, durante II Mostra do Filme Marginal. Na 
sede do grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro/RJ, 21.09.2018. Media-
ção: Uilton Oliveira.

17. Fred Moten, “The Case of Blackness,” Criticism 50, no. 2 (2008): 187.

18. Conto criado a partir do sofrimento causado pela imagem da moda gla-
mourosa de Andriana Degreas, construída sobre a mudez torturada da es-
crava Anastácia. Inédito.

19. URL da imagem: http://journals.openedition.org/jsa/docannexe/ima-
ge/15584/img-13.jpg  Publicada em artigo acadêmico de Paul Christopher 
Johnson, “Modes and moods of ‘Slave Anastácia’, Afro-Brazilian saint” – 
Journal de la Société des américanistes [En ligne], 104-1 | 2018, mis en ligne 
le 15 juin 2018, consulté le 26 mars 2020. URL : http://journals.openedition.
org/jsa/15584 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jsa.15584
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Castiel                                                                      Rodrigo
bom dia 

amada, vamo fazer esse babado da
entrevista hj? queria saber se rolava

da gente fazer isso à tarde
sim
bom dia
pode ser no fim da tarde? pq hoje
preciso resolver uns babados

claro!
ia até sugerir isso

pq tbm tenho correrias hj
belezaa

filha, já to de boa
me avisa quando puder :)

amiga tava fazendo uma
manifestação no instagram
agora posso

vou já ver
tô de boa tb

vou só abrir um docs aqui
ok

Esta conversa aconteceu pelo WhatsApp em uma segunda-feira. Novembro de 
2019. O tom de voz da Castiel e as risadas dela não estão presentes aqui na escri-
ta. Peço que você imagine. Douglas ouviu todos os áudios comigo e me ajudou 
com a transcrição e revisão deste texto.
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Imagem 1 – Castiel Vitorino Brasileiro, Livro que não me deixa esquecer ( frame), vídeo 
(4’45”), 2019.



86 (Rodrigo): Castiel, em algumas obras você utiliza o álbum de famí-
lia como matéria de criação. A primeira que vi foi o vídeo Livro que 
não me deixa esquecer (Imagens 1 e 2). Como foi criar algo que não 
deixasse você esquecer de novo?

(Castiel): Esse livro surge de um desejo de não esquecer do morro 
da Fonte Grande. De não esquecer da minha história e de sua com-
plexidade construída durante um bom tempo cronológico. Eu pas-
sei 15 anos na Fonte Grande e hoje eu tenho 23. Quando eu desci do 
morro, eu quis esquecer que morava lá. Eu tinha vergonha de morar 
no morro e de ter Brasileiro no meu nome. Esse sentimento de ter 
vergonha era resolvido com esquecimento e eu entro nesse proces-
so para lembrar de tudo. Foi um livro que eu comecei a fazer depois 
que meu avô morreu. Tem páginas de quando ele estava vivo ainda, 
mas só fiz tudo quando ele faleceu. 

Comecei então a pensar o que é morte e o que é vida. Para as cultu-
ras africanas Bantu, a morte é o momento em que seu corpo, aqui 
na Terra, chega ao fim. Essa é a primeira. Existe uma segunda: a 
morte do esquecimento. Quando uma pessoa morre na Terra, ela 
vai para outro plano. Mas se você continuar lembrando dela, ela 
não morre. Para continuar viva é preciso ser lembrada. Ela vai só 
morrer quando todo mundo na Terra esquecer dela. O trabalho 
parte disso. A minha avó tem o acervo da família toda. São muitos 
álbuns, muitas fotos. Eu vou pegando algumas e lembrando. Isso 
tem sido fundamental para pensar negritude, pensar gênero, pen-
sar tudo.

(Rodrigo): As mulheres das nossas famílias se tornaram as guar-
diãs dos álbuns e hoje pedimos licença para contar as histórias que 
as acompanham. Se olharmos com cuidado, podemos ver como os 
marcadores de raça, classe, gênero e sexualidade se manifestam ali 
mesmo nas fotos através da maneira como nossa família as arqui-
va. Acredito que esse gesto acaba sendo incorporado e atualizado em 
nossos processos. Falando nisso, em uma entrevista à curadora Dia-
ne Lima, você mencionou suas práticas tanto de coleta de fotos ana-
lógicas do seu acervo familiar quanto de construção de álbuns.
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Imagem 2 – Castiel Vitorino Brasileiro, Livro que não me deixa esquecer ( frame), vídeo 
(4’45”), 2019.



88 (Castiel): O álbum de fotografias tem sido uma experiência de re-
elaborar a existência em uma outra imagem. Uma outra possibi-
lidade de imagem. E que imagem é essa? É uma imagem de felici-
dade. Nas fotos do meu álbum de família, as pessoas estão sempre 
sorrindo muito. Muito, muito, muito. E hoje eu vivo uma experi-
ência de ficar triste. Tristeza e angústia. Hoje, atualmente, agora, 
esse dia nem tanto, mas sim quando entrei na faculdade e fui me 
redescobrindo negra. Como meu corpo retinto se coloca dentro 
desse espaço branco? A negritude que foi sendo criada ali era uma 
negritude angustiada.

Quando eu volto para essas fotos estou sempre rindo. Rio porque a 
Fonte Grande é uma experiência de quilombo. É um morro marcado 
por vários quilombos. Eu considero a minha família e tudo aquilo 
que ela construiu lá também um quilombo. A nossa casa. A comu-
nidade. Como artista, me junto a isso trabalhando com a produção 
de imagens, por exemplo a fotoperformance. Na Fonte Grande, as 
pessoas da geração dos meus avós tem uma relação muito forte com 
a imagem. Tirar uma foto é um ato muito precioso para elas. Tam-
bém porque foram acostumadas com câmeras analógicas. Nelas não 
tem essa possibilidade de manipulação da imagem da forma como 
a gente tem com o digital. Você tira uma foto daquele momento e 
acabou. Isso é o que eu mais gosto na fotografia analógica: capturar 
o momento da forma que é possível ali. Isso tem uma relação muito 
forte com o tempo que é esse tempo de espera.

Você tem 25 poses. Ali você vai fazer uma curadoria, vai ter uma 
intenção e uma emoção em registrar. Quais momentos você vai es-
colher registrar? Quais vinte e cinco imagens que você vai criar? E 
depois tem o processo de esperar, revelar e digitalizar. Para mim, 
isso constrói uma relação de importância com a vida. É um cuidado 
com a imagem que tem sido materializado em fotografias de meus 
padrinhos, amigos, tias e outros familiares sorrindo. Essa ação me 
leva para um momento da Fonte Grande que eu não vivi. Um mo-
mento de muita festa. Hoje o morro é silencioso. 

(Rodrigo): Isso me faz refletir sobre como o álbum nos convida a 
perceber a passagem do tempo. De um lado, uma transição parcial 
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Imagem 3 – Castiel Vitorino Brasileiro, Celebrar para não esquecer, ação (realizada na 
abertura de sua exposição “O trauma é brasileiro”, Vitória - ES), 2019.



90 do analógico para o digital. Há aqui uma questão de velocidade e 
quantidade na produção de imagens. De outro, uma mudança nada 
sutil nas vidas que habitam a Fonte Grande. Se as festas, cerimô-
nias e outros ritos sociais foram e ainda são escolhidos para estarem 
dentro dos álbuns, como afirma Armando Silva, nossas práticas ar-
tísticas acabam nos levando de volta a esses momentos. Lembrei da 
sua ação Celebrar para não esquecer (Imagens 3 e 4).

(Castiel): Sim, sim, sim. Só de lembrar me dá vontade de chorar. 
Tem uma tradição na minha família que diz que o aniversário não 
pode passar em branco. Olha isso! Sempre tem um bolinho. Nem 
que seja um pedaço de bolo, mas tem. A minha vó Julite fazia bolos 
enormes para todo mundo. Lá em casa tem períodos em que muita 
gente faz aniversário junto, então sempre tinha o bolo de minha avó 
e ia todo mundo da Fonte Grande. O pessoal lá de cima, a vizinhan-
ça toda e meus amigos de infância. Todo mundo se reunia ali e era 
uma delícia. Acontece que minha vó sempre escrevia o meu nome e 
o nome de Larissa, minha prima-irmã, em cima do bolo. Minha tia 
fazia toda a festa de aniversário.

O edital da SECULT-ES que ganhei para fazer a exposição não per-
mitia comprar os comes e bebes e eu queria que minha vó fizesse a 
comida. Então eu negociei e no dia da abertura tivemos os comes e 
bebes: os coloquei como obra de arte. Foi uma obra e uma festa de 
aniversário ao mesmo tempo, pois entendo o aniversário como uma 
experiência de celebração da vida. Pedi à minha avó que sempre co-
locou Gabriel, meu nome de cativeiro, para escrever Castiel, meu 
nome de guerra e nome de liberdade, em cima do bolo. Isso mexeu 
com a família toda. Não estava mais Gabriel escrito, estava Castiel.

As fotos que tirei na abertura também são analógicas. Eu não estava re-
criando nada, mas sim criando, ou melhor, inaugurando uma possibi-
lidade de celebrar. E o quê que eu fiz? Eu reavaliei essas imagens de fes-
ta. Foi bem difícil porque eu fui atualizando e percebendo quais são as 
pessoas que estão comigo e quais são as minhas amizades. Muitas pes-
soas das fotos antigas já morreram. Outras já foram assassinadas pela 
polícia. Alguns estão presos. Outras ficaram grávidas muito novas. Ne-
nhuma delas estava na abertura comigo, a não ser a minha família.
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Imagem 4 – Castiel Vitorino Brasileiro, Celebrar para não esquecer, ação (realizada na 
abertura de sua exposição “O trauma é brasileiro”, Vitória - ES), 2019.



92 (Rodrigo): As pessoas vão sumindo das nossas vidas e também das 
nossas fotos. Isso revela algo que não é novo para nós e que é repeti-
do há tempos: o projeto colonial se difundiu a partir da ideia de raça. 
Quando lemos que o cientista João Baptista de Lacerda “previu” em 
1911, no I Congresso Internacional de Raças, que negros e indígenas 
desapareceriam do Brasil em cem anos, essa afirmação fica mais cla-
ra. Entretanto, os álbuns de família de pessoas não-brancas do Brasil 
mostram que essa previsão não se cumpriu. Lembrei da ação Descu-
bra seu futuro (Imagens 5) na qual você utiliza os álbuns da sua vó.

(Castiel): Bicha, quando me questionei como descobrir o futuro, 
lembrei da figura da cartomante. Em minha pesquisa com fotogra-
fias analógicas eu comecei a repensar o tempo e as nossas noções de 
tempo. Tempo de cura não é um tempo cronológico porque é um 
tempo outro. Se é outro, então é um tempo singular e cada um cria 
para si uma dimensão de tempo. Essa dimensão de tempo fica apoia-
da em uma coletividade porque o tempo cronológico tenta univer-
salizar todo mundo em uma experiência só.

Na pesquisa de minha exposição O trauma é brasileiro tive que reela-
borar as noções de presente, passado e futuro para entender a dimen-
são do tempo e da fotografia. Com a cultura Bantu compreendi que o 
futuro se constrói no presente. O presente de liberdade e o presente 
em liberdade se constroem na atualização de experiências do passado. 
Assim você constrói futuros olhando pro passado, se voltando para o 
passado. Como uma brincadeira, ou melhor, um jogo. Eu penso que 
descobrir o futuro é voltar ao passado porque não se descobre o futuro, 
mas se constrói um futuro e se constrói um tempo. Como se constrói 
um tempo? Se voltando para essas coisas que já aconteceram.

Foi importante fazer a ação Descubra seu futuro dentro daquele es-
paço. Vi pessoas se reconhecendo nas fotos de 20, 30 anos atrás. Elas 
iam ver o futuro e acabavam voltando para o passado e pensando no 
presente. Minha avó também foi. Ela não gostou de me ver levan-
do algumas das fotografias dela porque achava que estava feia ou 
porque o álbum estava todo estragado (risos). Essa é uma relação de 
confiança que crio com ela. Ter o cuidado de tirar o álbum da famí-
lia de casa e levar pra outro lugar. É uma negociação muito intensa.
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Imagem 5 – Castiel Vitorino Brasileiro, Descubra seu futuro,
ação (realizada no Quintal Bantu, Morro da Fonte Grande, Vitória - 
ES), 2019.



94 (Rodrigo): Quando abrimos um álbum vemos fotografias tiradas em 
um tempo passado que foram guardadas para serem vistas e suas histó-
rias contadas no futuro. Se o contar também faz parte da foto, podemos 
pensar no álbum também como matéria de ficção. Em minhas práticas 
como arte-educador, em espaços formais ou informais de ensino, as fo-
tos de família são sempre um convite a lembrar e falar do próprio pas-
sado. Isso ajuda a perceber as marcas da colonialidade em nossas histó-
rias de vida e lidar com elas para imaginar novos futuros. Esse tem sido 
um caminho de experimentação e reflexão sobre como criar e arquivar 
memórias para um futuro antirracista. Como você pensa a educação?

(Castiel): Minha experiência com educação é na encruzilhada de 
arte, psicologia e macumbaria. Eu compreendo a experiência edu-
cacional como uma experiência cognitiva e emocional. Na experi-
ência de aprender e de ensinar alguma coisa há um processo de sub-
jetivação, ou seja, de tornar-se sujeito. Então, a pergunta que coloco 
para mim é: como aprender e como ensinar posturas antirracistas 
ou anti-coloniais? A artista Agrippina R. Manhattan faz isso com a 
obra E-DU-CA-TI-VO e em meus processos tem sido fundamental 
descolar o processo educacional da Escola e da Educação.

A artista, o padeiro, a gari, o arquiteto, ou seja, todo mundo produz 
processos de aprender e ensinar. Os processos de ensino-aprendiza-
gem são sempre recíprocos. Eles podem ser de uma reciprocidade vio-
lenta ou de cura-felicidade-prazer-liberdade e isso implica em cons-
truir sujeitos não previstos e não autorizados pela colonialidade. É 
sobre os modos de sentir, os modos de pensar e os modos de gestua-
lizar que esse mundo colonial não nos autoriza e aprender o porquê 
disso. Gosto muito da palavra desaprender e a tenho utilizado muito. 
Desaprender no gesto. Desaprender o quê? Essas amarras coloniais.

Trago todos esses saberes comigo no Devorações, um projeto que co-
ordenei e que venho horizontalizando cada vez mais essa experiência 
da coordenação. Mas para que isso aconteça eu preciso que as bixas tra-
vestis consigam autonomia. Não quero ser a figura central, mas desejo 
distribuir essas responsabilidades. No Devorações tivemos processos 
de aprendizagem e processos de desaprendizagem. A gente construiu 
um outro dicionário, o Dicionário Antropofágico, fizemos oficinais 
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de publicação de livro através de encadernação artesanal. O Devora-
ções surgiu de uma premiação que recebi de um edital da SECULT-ES, 
mas agora, sem o apoio financeiro do Estado, estamos indo sozinhas 
com a venda do livro que produzimos no final desse processo e que 
está custando trinta reais.
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98 Do que tratam essas imagens?

Figura 1 - Print do perfil em rede social de Juh Almeida. Imagem da 
interface de uma rede social contendo 9 fotografias.



99Do que tratam essas imagens que vemos agora na figura 1? Quer 
dizer, que corpo observamos? Pessoas Negras apenas, Pessoas. Seria 
verdade se eu dissesse que gostaria de as ter fotografado. Eu gostaria. 
Mas meu movimento aqui é o de olhar. Eu olho.

Consumir imagens não é um ato tão diferente da produção de ima-
gens. Porque a fruição gera um referencial. Gera uma semente. Cada 
vez que nos munimos de uma câmera essa história de mais de 100 
anos surge. Quando olhamos uma fotografia, também. Essa onda 
apavorante que fica suspensa atrás de nossas costas. É o dedo do ho-
mem. Foi o homem quem inventou a fotografia. Aquele mesmo, o 
branco, o colonizador, o burguês, o europeu. Essa onda que surge 
é o dedo dele. Então alguns de nós corremos. Eu mesmo corri, eu 
não sei nadar. Mas alguns, algumas, permanecem. Algumas pesso-
as aprenderam a nadar, então o texto que eu desenvolvo aqui é sobre 
uma fotógrafa negra que sabe nadar.

Juh Almeida, segundo biografia fornecida pela mesma, é o “nome ar-
tístico da realizadora audiovisual Juliana de Almeida Damasceno. Atua 
como diretora, fotógrafa e assistente de câmera. Conectada a toda ativi-
dade humana ligada a manifestações de ordem estética e comunicativa 
realizada a partir das emoções e das ideias. Vida e obra estão sempre em 
harmonia.”. Por ter formação interdisciplinar (Bacharelado em Artes, 
com concentração em Cinema, pela Universidade Federal da Bahia), 
a fotógrafa pesquisa cinema negro e se interessa por documentário. E 
nessa pesquisa-vivência Juh produz as elaborações estético-teóricas im-
pressas nas fotografias que são o objeto deste texto.

Gosto muito da imagem na página seguinte (Figura 2). Vocês co-
nhecem a história de quando Iemanjá correu para o Mar, reino de 
sua mãe, Olokum? Ela fugia do marido que a maltratava. Existem 
variações, elaborações sobre este itan¹, mas o que eu gosto nessa nar-
rativa é que Iemanjá corre para o seio de sua mãe. É uma outra mu-
lher, mais velha, uma Orixá poderosa quem a acolhe. Iemanjá pode 
ter a ajuda de outros Orixás nas várias versões, mas é sempre para 
o oceano que ela corre. O destino do rio é desaguar no mar. Rio faz 
isso porque Mar a acolhe. Essa imagem da figura 2 me recorda este 
itan. Me recorda a sensação de chegada ao mar.
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Figura 2 - Print de fotografia da artista Juh Almeida. Cinco 
mulheres negras apoiam suas cabeças umas nas outras.



101A despeito da verticalidade da imagem, não há uma hierarquia en-
tre as sujeitas da fotografia. São mulheres negras com suas cabeças 
apoiadas umas nas outras. São cabeças que, como a própria artista diz, 
“são o resultado de uma reunião em que os Ancestrais decidiram que 
alguém deveria contar as nossas histórias”². Não sou eu quem conta 
essa história, são elas. É Juh Almeida. São as Ancestrais.

Outra coisa que me assombra nessa imagem é a força espiritual do 
uso do preto e branco. O crespo dos cabelos, as bocas, essas expres-
sões de completa atenção ao que nós somos, ao que nos precede, ao 
que nos ampara - tudo isso me lembra a primeira vez que vi uma ce-
rimônia fora do barracão de minha casa de Candomblé. No meio do 
terreiro, com os pés no chão, apenas a luz da lua e de algumas poucas 
velas, vi Obaluaê dançar. Por algum motivo essa imagem feita por 
Juh me evoca isso, esse momento onde vi o Rei da Terra pisando o 
chão, o Orixá das pestes, mas também da cura, aquele ao qual pedi-
mos vida longa com saúde. Essa fotografia me fez querer viver mais, 
ver mais dessa gente, saber mais do que fala Juh. Por algum motivo 
a minha memória desse ritual parece ter sido “captada” como nesta 
fotografia: preto e branco, uma luz que nos revela corpos afetuosos, 
a dignidade inabalável dos Orixás. No fim das contas eu percebi que 
essas mulheres (Shai Andrade, Rani, Kerolayne Kemblin, Gabriela 
Palha e Jaqueline Oliveira) contavam também a história dos meus 
ancestrais, de uma terra que esse corpo físico nunca pisou. Elas con-
tam de si um mistério que não posso habitar, mas que amo como 
amo ao meu mistério.

Aquela onda que era a fotografia do homem branco passou. É in-
teressante e me enche de alegria saber que existem possibilidades de 
vida. O dispositivo fotográfico evoluiu de maneira racista. Evoluiu 
como o mundo ocidental moderno precisava - as imagens das pessoas 
negras, sempre orbitando a tragédia das plantations não era, nunca 
foi, o objeto do brinquedo burguês. O desenho técnico dos tipos de 
africanos escravizados em terras brasileiras já anunciava que para 
essa máquina de visão nós éramos invisíveis. Literalmente. Ajusta-
do à pele branca, o filme sensível apagava, senão completamente, 
de maneira eficaz os traços da pessoa negra. Éramos vultos. O opos-
to da luz. Mas disso, essa violência, já se sabe.
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Mas há a possibilidade de vida. E é nessa possibilidade que torce-
mos o aparelho fotográfico, o circuito da arte. Porque nós fabrica-
mos nossas imagens. Juh fabrica o repertório dela. E a onda passa. 
O que sobra é uma chuva - a contra-colonização é um processo. Mais 
uma vez eu recorro às narrativas dos Orixás. Falo sobre a cobra-arco 
íris, Oxumarê, que com sua adaga colorida parte a chuva em duas. É 
ele quem pinta o céu. Oxumarê é a luz branca decomposta. É todas 
as possibilidades de imagem, porque é do corpo dele que as imagens 
são feitas.

Esse tipo de fotografia que nos distancia de um referencial racista, 
que privilegia a pessoa negra, seus afetos, seus corpos e seus modos 
de estar no mundo é o que nos salva. É o que nos cura. Como Omolu 
afastando a peste, como Oxumarê cortando a chuva. É preciso uma 
adaga, uma arma. A cura se faz com ervas, sangue e axé. A cura é 
também um processo.

O senhor do pano branco

Oxalá é o Orixá pai de todas as cabeças. O Rei que veste branco, o 
misericordioso, o que busca a paz. Quando eu olho para uma crian-
ça, uma criança preta, o que eu vejo não é a autoridade da inocên-
cia, mas a pureza da consciência. Não quero romantizar a infância, 
mas não posso deixar de ignorar que dentro de uma cosmovisão de 
terreiro, a criança é a continuidade. A criança em diversas tradições 
africanas é a filha da comunidade, educada por todes, amada e cui-
dada. Oxalufã, a quem chamam Oxalá velho, surge sempre em meus 
pensamentos quando olho para uma criança preta.

Essa sequência de quatro fotos na figura 3 mostra duas crianças 
que, suponho, são de terreiro. Vestem branco, são sujeitas de uma 
fotografia. Não são o objeto de uma lente, mas sim inspiram a auto-
ridade de Oxalá. Oxalá que é ordem, método, atenção. Na primeira 
foto, no canto superior esquerdo, seguram as mãos, os raios de sol 
surgem por entre as folhas das árvores e ambas nos encaram com 
tanta força que é como se estivessem vivas. Estão vivas. A segunda 
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Figura 3 - “Eu vi Obatalá..”, print de fotografia de Juh Almeida. 
Sequência de quatro fotos onde aparecem duas crianças negras vestidas 
com a indumentária do Candomblé.



104 foto as mostra de olhos fechados, concentradas; fora do quadro po-
de-se imaginar que seguem de mãos dadas, agora em uma espécie 
de partilha. Fecham os olhos como quem pensa na paz de Obatalá³. 
É uma imagem que nos revela mais uma qualidade do trabalho de 
Juh, que é a de habitar a vida. Existe concretude para além do aspecto 
espiritual da fotografia. De fato, sabe-se que entre os povos africa-
nos postos em forçada diáspora, a prática espiritual não dissocia-se 
da vida “comum”, da arte, da festa, enfim, a vida para os povos Fon, 
Jeje, da nação Bantu, era mágica não por ser a-histórica, mas por 
possuir vias de acesso entre imanência e metafísica. Porque Oxalá 
não é apenas a ideia da paz, mas a paz em si, o ritmo lento do igbin, 
a comida feita sem dendê, a grande ordem das coisas. Porque existe 
uma ordem.

A terceira foto, no canto inferior esquerdo, nos impele a enca-
rar mais uma vez as crianças. A luz agora cria padrões no rosto de 
uma delas. Nos faz sustentar o olhar para essas figuras que impri-
mem algo que eu sinto a necessidade de chamar de majestade - exis-
te um mecanismo que me faz crer que essas quatro fotografias são 
de pequenas rainhas, Ialorixás em processo de nascimento, Mães4 
de uma sociedade. Experimentar um trabalho artístico tem sempre 
sua dose de encantamento e não vejo como analisar essas imagens 
sem me encantar e sem imprimir a minha cosmovisão que busca 
fugir ao cartesiano, que quer o compartilhamento de referenciais 
do povo de terreiro, dos Catimbós, Juremas e outras ontologias dos 
povos colonizados. Eu poderia saber mentir e aplicar um conceito 
como imagem-cristal, imagem-furo, me enfurnar no cânone da te-
oria da imagem: mas é realmente isso que deve aqui ser escrito?

A quarta imagem ecoa minha pergunta. O que é que você quer en-
contrar aqui? Com o quadro mais fechado em seus rostos, o queixo 
para cima, olhar posto sobre nós, do que falam essas crianças? O que 
busco eu nessa última imagem e o que encontro? Porque qualquer ela-
boração pode ser desenvolvida aqui, mas me parece que, finalmente, 
eu estou rendido ao conteúdo dessas fotos. Juh Almeida joga para o 
observador uma ação. Que não existem criaturas passivas nesse exer-
cício, que tanto as crianças são sujeitos da fotografia quanto eu. E Juh, 
que é também a tradutora de um mundo incompreensível.
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rizadas. Abdias Nascimento trata disso em seu “Genocídio do Negro 
Brasileiro”, onde afirma que os brancos, a hegemonia, nos desqua-
lifica constantemente. A arte da Pessoa Negra é considerada “arte 
popular” (em oposição à Alta Arte ou mesmo a Arte Sacra), sua re-
ligião é tratada como repleta de signos demoníacos e repulsivos e, 
sobretudo, os sujeitos que manipulam arte e espiritualidade da pes-
soa negra são vistos como “menos humanos” ou “exóticos”. Quando 
afirmo que Juh traduz um mundo incompreensível assumo a po-
sição de que a maioria dos estudiosos em Teoria da Imagem dentro 
do circuito acadêmico não possui repertório para fazer uma análise 
minimamente justa de seu trabalho.

Não acredito que minha vivência no Candomblé possa me quali-
ficar totalmente à esta análise, nem mesmo ouso afirmar que parte 
da minha teoria, aprendida através de um cânone majoritariamen-
te branco, seja completamente fiável. Mas meu desejo de vida me 
coloca no papel de um observador que busca habitar as imagens de 
Juh, que compreende que a partir delas a arte fotográfica pode ser 
destruída e construída a partir de uma nova possibilidade de vida.

Por mais extravagante e pretensiosa que a afirmação no parágra-
fo acima possa parecer, não sou eu quem sugere essa destruição de 
uma instituição branca: é Nego Bispo quem diz, em uma fala na Uni-
versidade Federal do Ceará, na data de 29 de outubro de 2019. Bispo, 
líder na luta Quilombola, afirma que a única postura de combate às 
táticas genocidas da sociedade colonialista é a ação contra-colonia-
lista, que não desfaz os traumas do colonialismo, mas o destrói en-
quanto projeto de poder e o abandona. Porque o que devemos fazer 
é criar algo novo. Para não correr o risco de contaminar-se com os 
vícios coloniais é necessário erradicar a circunstância colonial.

Se parece que me desautorizo em um parágrafo, aqui elaboro um 
pouco sobre meu referencial, que já não é mais o eurocêntrico, tam-
pouco o decolonial, mas em um engajamento em uma cosmovisão 
de terreiro, afirmo a Pessoa Negra enquanto categoria ontológica. 
Se o colonialismo inventou o negro, acredito que o papel de artistas 
e pensadores negres seja o de aplicar-se em uma postura de valori-
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filosofias e modos de vida. E é por isso que construo esse texto ana-
lisando imagens que me aproximam tanto de meus Orixás. Porque 
não existe arte E espiritualidade E vida comum para a Pessoa Negra: 
tudo isso é a mesma coisa, porque a separação fútil dessas “catego-
rias” é mais uma das ferramentas do mundo colonial5. 

Consumpção e Oposição

Existe um movimento na pessoa espectadora negra, segundo bell 
hooks, que é o de desenvolver um olhar questionador. Esse olhar oposi-
tor se estabelece com o entendimento de que o controle do olhar é uma 
das ferramentas de violência colonial. A pessoa negra em situação de 
subalternidade, a despeito das estratégias de controle, desenvolve um 
“desejo avassalador de ver, um anseio rebelde, um olhar opositor. Ao 
olhar corajosamente, declaramos em desafio: “Eu não só vou olhar. 
Eu quero que meu olhar mude a realidade” (2019, p. 216).

Quando hooks faz essa afirmação ela fala de um tipo específico 
de imagem: a do cinema clássico hollywoodiano, bem como dos fil-
mes raciais falocentrados, onde o desejo do homem negro descan-
sava na imagem da mulher branca - os corpos das mulheres negras 
eram objetificados nessas produções, muito porque a construção da 
experiência da espectadora negra e do espectador negro foi notada-
mente dividida pela categoria do gênero.

As imagens que analiso aqui não são, entretanto, imagens de um 
projeto de supremacia branca. São, ao contrário, inscrições de cor-
pos negros na história, agenciadoras do exercício que bell hooks de-
fende em seu texto. Que o olhar que as crianças sustentam na série 
de quatro fotografias é um olhar de poder. Na tradição do Candom-
blé o olhar é também central. Diante da hierarquia em uma casa de 
axé, são poucos os que permanecem encarando o segredo das coisas. 
As duas crianças fotografadas possuem olhos de quem pode ver o 
segredo da vida e nele habitar.

Se uma imagem é colocada diante de nós, o que fazemos natural-
mente é olhá-la. A percebemos enquanto objeto e de maneira gra-
dual vamos desvendando o seu conteúdo. A surpresa nos registros 
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espelho. Um espelho de Ancestralidade, então o que coloco aqui é, 
mais uma vez, essa noção de que Juh põe em movimento uma atua-
lização de nossa Ancestralidade. A artista, como outras pessoas ne-
gras, é portadora de uma força (que habita seus gestos) que agencia 
sempre uma travessia do espectador para sua origem. Nos joga para 
além da relação obra-espectador, nos lança em uma viagem transa-
tlântica onde podemos, finalmente, habitar as imagens e nos iden-
tificar com elas. Como um espírito que fica às nossas costas e, faca 
nas mãos, parte ao meio a chuva que cai ao nosso redor.

Este texto (que segundo amigos é muito pessoal e, destarte, pouco 
científico), uma mistura de ensaio e escrevivência, quis saber da cria-
ção de uma artista negra. Talvez situe-se ao lado das fotografias de Juh 
Almeida e nunca as tangencie, talvez as atravesse - o que busquei aqui 
foi colocar em diálogo alguns conceitos e reforçar sempre a exigência 
de uma prática de vida. É preciso que se entenda (e se faça entender) 
que as imagens produzidas pelo aparelho racista do mundo colonial 
podem ser destruídas. As imagens podem ser novamente fabricadas. 
As imagens podem, finalmente, nos pertencer e nos fazer presentes, 
porque não se pode mais tolerar a desumanização dos corpos negros, 
não se pode mais apagar a marca de nossa ancestralidade e de como 
produzimos vida ao nos encantar, de como produzimos cura.

Se existe uma nova imagem produzida por pessoas negras, é a par-
tir dela que nós, pesquisadoras e pesquisadores que vivemos a causa 
racial, devemos iniciar uma teoria da imagem que sustente Ances-
tralidade, que sustente cura e presença. Porque nossos corpos estão 
aqui e não se dissociam da natureza, do espírito, do fazer político e 
artístico. Caso necessário, voltem às imagens das crianças vestidas 
com o branco de Obatalá, as encarem sempre e muito, percebam a 
insistência de vida presente naqueles olhares recordados por Juh. 
Recordem seus ancestrais, amparem suas cabeças, troquem bênçãos 
e cuidem de seus Orís. 

Asé.



108 Notas

1. Narrativa, conto, fábula. Os itans são histórias que partem da cosmogo-
nia Iorubá. É um conceito um pouco mais amplo, mas que pode ser consi-
derado como uma narrativa sobre os Orixás.

2. Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1K-7AXADn7/?utm_
source=ig_web_copy_link

3. Outro nome para o Orixá Oxalá.

4. Iyà Egbé, e não mães no sentido biológico. Iyà Egbé é um alto cargo na 
hierarquia do Candomblé. O sentido maternal não é biologizante, mas tra-
ta daquela que possui uma autoridade e respeito diante do Axé; de fato, é 
quem organiza e cuida dos filhos de santo da casa. Minha intenção aqui 
não é imprimir uma categoria de origem sexista no meu texto (a mulher 
produtora de filhos), e sim tratar da figura da líder de uma sociedade.

5. Parece duro afirmar que esse exercício da vida para a pessoa negra é um 
exercício múltiplo, de modo que deixo anotado aqui que respeito aqueles que 
buscam uma separação entre as “esferas” de sua vida, de maneira alguma pre-
tendo esse texto como um modo de usar e ser da pessoa negra que produz arte.
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ALGO ENTRE
A MEMÓRIA,
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E A MONTAGEM:
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do tempo

Clébson Francisco
é artista visual multilinguagem, atuando entre as artes visuais, o cinema e a li-
teratura, seja como artista, montador, escritor e curador independente. Se rela-
ciona com questões como arquivo, memória, território, tempo, fragmentação, 
montagem, anticolonialidade, imagem, escrita, conhecimentos não capturados e 
ficções visuais. Trabalhando com filmes, técnicas mistas, instalações, vídeos, ob-
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111Um espaço tecido pela memória é um feixe de singularidades.
Eduardo de Oliveira, 2005

Toda imagem é uma súplica por um futuro.
John Akomfrah, 2015

Saqueamento, roubo, apagamento e esquecimento são pontos que 
precisam ser levados em consideração quando se discute o lugar do 
arquivo, conjugar os verbos se faz necessário quando o que está em 
jogo são operações entre memória, história e conhecimento. Se por 
um lado, a existência de um arquivo denuncia a existência de certo 
indivíduo, e consequentemente nos ajuda a compreender o contex-
to em que vive, espaço, tempo e território, além de outras relações 
possíveis, por outro lado, é justamente a ausência de arquivos sobre 
um povo, uma comunidade e os indivíduos que nela habitam que os 
colocam em relação de distanciamento e não pertencimento a sua 
própria existência histórica. A história nos mostra que destruir dis-
positivos de memória, como livros, mapas, artefatos, objetos, indu-
mentárias, utensílios, documentos, edificações e tantos outros tipos 
e formatos de arquivos, é parte das muitas estratégias recorrentes 
de dominação e poder utilizada para definir o que deve ou não estar 
registrado na história oficial da humanidade. Como comprovar a 
existência de um indivíduo se não há nenhuma prova física e mate-
rial que se possa sustentar?

Paul Ricoeur (2007) fala que “a própria memória se define, pelo me-
nos em primeira instância, como luta contra o esquecimento” e que “o 
esquecimento é o desafio por excelência oposto a ambição de confia-
bilidade da memória” (RICOEUR, 2007, p. 424-425). Seria o esqueci-
mento uma condição permanente da memória da qual não é possível 
escapar? Ou esse esquecimento faz parte de um campo muito maior, 
da qual também não temos controle, mas que entendido de maneira 
mais crítica e na sua complexidade, poderíamos nos implicar de ou-
tras formas e em posições mais ativas e menos subordinadas?

O esquecimento é uma disfunção, uma distorção? Em certos as-
pectos, sim. Tratando-se do esquecimento definitivo, atribuível a um 
apagamento de rastros, ele é vivido como uma ameaça: é contra esse 
tipo de esquecimento que fazemos trabalhar a memória, a fim de re-
tardar seu curso, e até mesmo imobilizá-lo. (RICOEUR, 2007, p. 435).



112 Já Pierre Nora (1993) coloca que “o movimento da história, a am-
bição histórica não são a exaltação do que verdadeiramente aconte-
ceu, mas sua anulação” (NORA, 1993, p. 9). Dessa forma, é preciso 
levar em conta que só podemos esquecer de algo que efetivamente 
conhecemos ou sabemos de sua existência, o que significa dizer que 
só não conhecemos esse algo justamente porque seus rastros foram 
apagados no tempo-anterior (ou mesmo no tempo-agora). O esque-
cimento antecede a minha própria existência. A memória e a his-
tória não atuam de forma hierárquica entre si, mas elas se opõem 
constantemente criando fricções. Em se tratando do arquivo, Rico-
eur afirma que “para conjurar essa ameaça de apagamento que se 
instituiu o arquivo” (2007, p. 425), muito embora, como já fora dito, 
esses mesmos arquivos estão diretamente ligados às práticas de apa-
gamento, demandando compreender as escolhas práticas, metodo-
lógicas e discursivas que causaram a ausência de uns em detrimento 
de outros. Em todo processo de documentação e arquivamento há 
necessariamente um sujeito que o executa, e a subjetividade desse 
sujeito também entra em jogo. 

Algumas das questões que movem essa escrita são: a ausência de 
um arquivo pessoal diz respeito aos processos de apagamento histó-
rico de um povo e/ou de uma coletividade? A que território político e 
cultural a produção de memória de corpos racializados foi relegada 
no Brasil? Com que tipo de imagem e materialidade estamos lidan-
do? O que produzir a partir de uma ausência? Como não reiterar uma 
ausência e, ao mesmo tempo, não a ignorar? E ainda assim, como 
avançar nos discursos e nas formas estéticas e de criação artística? É 
a partir dessas indagações, que provavelmente não serão respondi-
das em sua totalidade, e que continuarão pairando sob nossas cabe-
ças, que são traçados caminhos entre a memória, o arquivo, a mon-
tagem e os rastros e vultos. Buscando entre os cacos pedaços e cinzas 
de nossa memória coletiva, familiar e comunitária. E é olhando por 
meio de contextos racializados que podemos compreender o quanto 
o apagamento, o esquecimento e, consequentemente, a ausência, 
atuam nos diversos processos de anulação das nossas existências. 

De forma geral, se os álbuns fotográficos de famílias negras, por 
exemplo, são escassos, rememorar os fragmentos é um gesto polí-



113tico de afirmação da memória, pois é um registro que não só con-
firma a existência desses sujeitos no tempo vivido, como concretiza 
uma imagem do presente para o futuro, tornando-a eterna enquan-
to houver preservação. Arquivar esses álbuns com proteção e zelo 
é um simbólico movimento para a preservação da memória desses 
sujeitos, pois é a imagem estática, impressa em papel, que teima em 
resistir ao tempo na durabilidade de sua matéria física. Um tempo 
que se congela no clique, se estampa no filme negativo e se projeta 
para o amanhã. “É uma memória registradora, que delega ao arqui-
vo o cuidado de se lembrar por ela e desacelera os sinais onde ela se 
deposita” (NORA, 1993, p. 15).

A busca pela memória e pela ancestralidade formam a base para 
a construção narrativa de diversas obras audiovisuais, sobretudo 
propostas documentais e ensaísticas, realizadas por cineastas e ar-
tistas negros no Brasil contemporâneo. A partir de perspectivas e 
linhas de investigação que se entrecruzam de maneira interdisci-
plinar, essa escrita divaga, basicamente, sobre duas questões cen-
trais e gerais. O que se pretende aqui é formular um cruzamento de 
operações dessas duas questões, que se desenham neste texto como 
uma encruzilhada. A primeira diz respeito à categoria da memória 
enquanto campo de estudo crítico, que neste texto tem como ponto 
de partida os processos coloniais de apagamento e esquecimento da 
produção de memória em contexto racializado no Brasil. Somada 
a isso, a ancestralidade aparece enquanto categoria que organiza e 
sistematiza a produção de conhecimento dos povos negros no país 
que, de forma diversa, transcende tempo e território, produzindo 
sentidos e signos culturais. 

A segunda questão trata-se do lugar da montagem como um im-
portante campo de construção narrativa, evidenciando como algu-
mas obras de montagem, ou seja, as obras audiovisuais que trazem 
o dispositivo da montagem audiovisual enquanto prática narrati-
va e discursiva, reatualizam, reconstroem e ressignificam através 
da junção de imagens de arquivos com outros sons e narrações, um 
imaginário anteriormente ausente ou precário em vias dos sistemas 
de invisibilização da existência de corpos e sujeitos. Aqui utilizo os 
termos trabalhos de montagem e obras de montagem como forma 



114 de dar conta de uma produção audiovisual mais ampla, que vai além 
do cinema e que incorpora também obras instalativas no campo das 
artes visuais. 

Alguns trabalhos audiovisuais são especificamente interessan-
tes para esta empreitada, como filmes e obras instalativas que são, 
por consequência, privilegiados nas leituras. Sua escolha se deve 
as aproximações e distâncias que tais obras têm entre si. Reunimos 
aqui uma amostragem sobre as imagens construídas por oposição, 
em vias de possibilitar novas realidades possíveis: os imaginários, 
os territórios e as imagens a partir de encruzilhadas entre a memó-
ria e o arquivo, sendo a montagem o dispositivo que possibilita esse 
encontro. O gesto da montagem opera uma reconstrução histórica 
através do uso das imagens de arquivos, oferecendo novas condições 
para a sobrevivência dessas imagens em outra configuração de uso e 
de (re)apresentação. Compreendendo a montagem como uma pos-
sibilidade imaginativa, essas obras deslocam os sentidos originais 
dos documentos e constroem outros contextos sobre os arquivos nas 
junções e sobreposições de planos diversos, nas sonoridades criadas 
e nas vozes narradas para conduzir uma atmosfera. Essas obras atu-
am através de embates e discordâncias cronológicas e historiográfi-
cas, e do imaginário comum, fabulam sobre existências possíveis, 
recuperam as imagens de si e do mundo, e reconstroem represen-
tações de identidades, não mais sob a ótica do colonizador, mas em 
vista de outros aspectos simbólicos e conceituais desde as perspecti-
vas próprias de cada realizador(a).

No filme Travessia (2017), a diretora Safira Moreira se apropria de 
fotografias antigas compradas em feiras de antiguidades no Rio de 
Janeiro, em uma busca por imagens que retratam mulheres negras, 
e a partir de uma dessas imagens constrói um filme honesto sobre 
ausência e pertencimento. Na fotografia, uma mulher negra segura 
uma criança branca e, no verso do papel, ela é descrita como a babá, 
já a criança recebe nome e sobrenome. Mais uma vez, um corpo ne-
gro é despojado de sua história pessoal, sua subjetividade é negada e 
é anulada sua memória individual. Safira é movida pela falta de re-
gistros fotográficos de sua avó e bisavó, a voz over de sua mãe falando 
sobre o fato de que ter fotografias não faz parte do cotidiano das fa-



115mílias negras é o sintoma de uma ausência tão conhecida de muitas 
famílias. Travessia reinventa a dor e transforma a ausência em um 
rompimento do esquecimento da memória, ao trazer na metade fi-
nal do filme algumas composições de famílias negras, dignificando 
seus corpos e as memórias sobre eles. 

Também se utilizando de fotografias, mas dessa vez, do próprio ar-
quivo familiar, Caio Franco em seu filme Antes de ontem (2019) con-
versa por meio de um monólogo sobre suas lembranças com seu avô 
e sobre o seu autodescobrimento enquanto um homem negro. Pro-
duzido com suas fotografias de criança, desde ainda bebê até um pré-
-adolescente, Caio costura essas fotos a partir das dúvidas sobre sua 
identidade em meio a uma família miscigenada. Antes de ontem é 
um registro honesto sobre a busca de sua negritude, de como perce-
be, por exemplo, através das imagens a sua mudança de tom de pele 
que foi escurecendo com o passar dos anos, e de como ainda é muito 
difícil, como ele mesmo afirma, “assumir-se enquanto um homem 
negro”. Em menos de dez minutos, Antes de ontem, discute, através 
do relato de Caio e das fotografias apresentadas, a crise de identidade 
que a miscigenação trouxe para a composição de uma família inter-
-racial em um país fragmentado por tantos conflitos identitários, que 
tem deixado marcas profundas na subjetividade de jovens negros, que 
crescem sem saber ao certo o seu lugar de pertencimento.

Já em (há) mar (2016), filme de Luca Salri, a presença do mar é 
constância, é movimento de travessia, chegada e partida, é reme-
moração de alguém que teima em não se esquecer. Luca mescla tre-
chos de cenas de filmes que se passam em praias, com imagens gra-
vadas por ele mesmo de sua família em vários passeios pelo litoral 
cearense e em épocas diferentes de sua vida. Ao igualar e pôr no mes-
mo embaço imagens coletadas do cinema clássico, com imagens de 
arquivos pessoais feitas em câmeras compactas e de celular, o filme 
ressignifica o lugar cinematográfico, a imagem perfeita e o plano 
perfeito. O curta (há) mar dignifica a condição do arquivo familiar, 
evidenciando sentimentos humanos coletivos e discutindo ainda, 
por meio do texto narrado e das imagens pessoais escolhidas, como 
a memória se faz um importante mecanismo de oposição aos proces-
sos de apagamento. Vemos seus filhos crescerem em meio as ondas 



116 temporais, discutindo-se desde o direito ao afeto entre pessoas ne-
gras, ao direito à autoimagem, à autorrepresentação sem interme-
diadores, e à destituição de estereótipos sobre paternidade e mascu-
linidade negra que comumente são reproduzidos no cinema.

Por último, a artista visual, Aline Motta, realiza a instalação Pon-
tes sobre abismos (2019), que faz parte de uma trilogia de vídeos-en-
saios (Pontes sobre Abismos, Se o mar tivesse varandas, e (Outros) 
Fundamentos). A artista parte em uma jornada à procura de vestí-
gios de seus antepassados viajando para áreas rurais no Rio de Janei-
ro e em Minas Gerais, ambos no Brasil, em Portugal e Serra Leoa, 
pesquisando nos arquivos públicos e privados esses fragmentos que 
a memória teria para lhe oferecer e contar sobre seus ancestrais. Ali-
ne reconstitui o arquivo em dimensões espaciais e o traz não somen-
te na sua forma original, mas o atualiza e o materializa fisicamente 
nos espaços filmados. São fotografias impressas em tecidos imersos 
nas águas, estendidas em varais, em escombros, dessa forma, ex-
trapolando todos os limites do arquivo. Em Pontes sobre abismos, é 
a busca por antepassados e por reconectar-se aos seus ancestrais que 
a artista constrói em uma obra múltipla o gesto de desenterrar me-
mórias e experiências de um tempo vivo.

Para muitas famílias racializadas, o arquivamento da memória é 
precário e carece de fontes e de recursos, como apontado em Traves-
sia, por exemplo. O que as obras artísticas operam é uma reinven-
ção do arquivo, das imagens do passado, reconduzindo a produção 
de suas próprias imagens como forma de manutenção e preservação 
da memória. Essas obras atuam enquanto oposição à uma lógica de 
ausências: em ambas, a escrita e a voz atuam enquanto suporte vivo 
da memória, e o arquivo enquanto dispositivo denunciativo de um 
rastro que não se desvencilhou da memória. Articulam-se possibili-
dades de existências, um movimento de retorno não somente como 
resgate de uma lembrança, da história de suas famílias, mas sobre-
tudo procura-se romper com uma política de esquecimento das ima-
gens. Philippe Lejeune (2014) fala desses dispositivos da autobiogra-
fia no cinema, articulando relações de montagem de arquivos.

 [...] no que diz respeito ao passado: um cineasta pode registrar seu presente e ar-
mazenar imagens autênticas que utilizará depois em sua montagem. De outro 



117lado, pode escolher vestígios do passado, em particular fotografias, e nos mos-
trar. Enfim, a voz off permite recuperar a confiança cega que temos na lingua-
gem articulada e também expressar a relação com o passado que a imagem por 
si só tem dificuldade em mostrar. (LEJEUNE, 2014, p. 265).

A autoficção, como coloca Lejeune, é empregada nas obras como 
um dispositivo direto da narrativa. De acordo com o autor, “não pos-
so pedir para o cinema para mostrar o que foi o meu passado – mi-
nha infância, minha juventude –, posso apenas evocá-lo ou recons-
tituí-lo” (LEJEUNE, 2014), como faz Aline Motta, em sua obra, ao 
evocar os rastros do passado. Ao buscar os arquivos do passado, fric-
cionando com outros arquivos do presente, cria-se uma remixagem 
temporal a partir de uma construção narrativa que só é possível por 
meio de uma montagem fílmica, na busca por um amanhã-possível 
em que as imagens sejam honestas e vibrantes. É nesse jogo de va-
lores e sentidos que essas obras atuam, forjando temporalidades na 
tentativa de desenterrar uma memória soterrada pelo tempo – sem 
ignorar ainda que há ali um gesto de ficcionalização das imagens, 
mesmo que esse gesto não seja totalmente consciente.   

A questão da autoficção recai ainda naquilo que tem se debatido 
sobre como o documentário – autorreferenciado, autobiográfico, fa-
miliar etc. – tem se transformado constantemente nas últimas dé-
cadas e absorvido as transformações tecnológicas e comunicativas. 
Se antes havia a ausência de imagens fotográficas devido aos altos 
custos de produção, hoje temos a possibilidade de produzir nossas 
próprias imagens no meio digital. Ademais, todas as obras citadas 
nessa escrita são categorizadas no grande guarda-chuva que é o docu-
mentário, muito embora, na melhor das hipóteses, tais obras podem 
ser compreendidas enquanto obras ensaísticas, justamente por essa 
ser uma categoria mais justa frente as complexidades da construção 
narrativa, estética, discursiva e de autoria das obras em questão. 

Segundo Arlindo Machado (2003), quando o documentário ultra-
passa os limites estabelecidos à sua categoria fílmica, ele passa a se 
transformar em outra coisa, essa coisa ele chama de filme-ensaio, so-
bretudo pela forma “como a imagem e o som codificam o visível, cons-
troem uma visão de mundo” (MACHADO, 2003) e contribuem, cada 
um à sua forma, para a produção e a construção de conhecimentos. 



118 O documentário começa a ganhar interesse quando ele se mostra capaz de cons-
truir uma visão ampla, densa e complexa de um objeto de reflexão, quando ele 
se transforma em ensaio, em reflexão sobre o mundo, em experiência e sistema 
de pensamento, assumindo, portanto, aquilo que todo audiovisual é na sua es-
sência: um discurso sensível sobre o mundo. (MACHADO, 2003, p. 6)

É no encontro do filme-ensaio de Machado (2003), com a autofic-
ção e autobiografia de Lejeune (2014), que são feitas as investigações 
sobre essas obras audiovisuais. A voz off que guia a narrativa, a jun-
ção de imagens de arquivo – seja um arquivo pessoal, institucional, 
museológico ou qual for –, a presença da autoria e de sua escrita, 
os sons naturalistas ou não-naturalistas são alguns dos elementos 
constantes e que se repetem nas obras aqui citadas, enquanto recur-
sos de linguagem e práticas de montagem.

Mas, do mesmo modo que o cinema pode, filmando o presente ou utilizando fotos, 
atingir um valor de verdade, ele pode remediar sua relativa incapacidade de dizer 
“eu” utilizando a voz off. Pois o cinema autobiográfico existe [...] Uma das dimen-
sões essenciais do cinema, sua difusão, desaparece e, ao mesmo tempo, reaparece 
uma intimidade muito propícia ao ato autobiográfico. (LEJEUNE, 2014, p. 268).

O que interessa, neste percurso investigativo, é justamente perceber 
como cada realizador lida com esses arquivos e “constrói com eles uma 
reflexão densa sobre o mundo, como transforma todos esses materiais 
brutos e inertes em experiência de vida e pensamento” (MACHADO, 
2003, p. 8-9). Defendendo tais obras tanto na perspectiva da categoria 
obras-de-montagem quanto na categoria do filme-ensaio, entenden-
do que ambas se atravessam justamente por terem ultrapassado os li-
mites das classificações fílmicas e teóricas. Para além de documentar, 
essas obras extrapolam as barreiras impostas pela catalogação e pelo 
arquivamento, visto que a história parece não dar conta de propostas 
que fogem justamente das lógicas da história oficial.

Já que a historiografia atua – em grande parte – enquanto agente de 
apagamentos, em contraponto a isso, me propus neste texto expor como 
outras formas de ver e sentir o mundo têm atuado como mecanismos 
de disputa narrativa dentro dos campos da imagem, do pensamento e 
da produção artística – neste caso, especificamente, o cinema e as ar-
tes visuais. É no ato de narrar as imagens, com seus discursos críticos 
e formulando outras propostas visuais para a representação, identida-



119de e memória, que essas obras agem enquanto rupturas, sendo a partir 
dessa perspectiva que essa escrita vem compartilhar. Por fim, o que se 
realiza nesta discussão não é uma análise meramente fílmica ou forma-
lista, e muito menos essencialista, mas sim cruzar as formulações de 
sentidos e de produção de conhecimentos múltiplos, com as contami-
nações da experiência do realizador dentro da obra e do seu gesto auto-
biográfico que busca reconectar, através da montagem, as imagens e as 
temporalidades. É acerca dessas formulações, dessas experiências indi-
viduais que se incorporam em linguagens, que esta pesquisa encontra 
um caminho sinuoso para vagar. Pois é residindo nas encruzilhadas, 
nas percepções de mundo em vias da memória e de uma ancestralida-
de coletiva, que cada agente criador executa sua proposta não somente 
artística, mas também de experiência vivida no mundo.
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122 Estava falando do tempo. É tão difícil para mim acreditar no tempo. Algumas coisas vão 
embora. Passam. Algumas coisas ficam. Eu pensava que era minha rememória. Sabe. Al-
gumas coisas você esquece. Outras coisas, não esquece nunca. Mas não é. Lugares, os luga-
res ainda estão lá. Se uma casa pega fogo, desaparece, mas o lugar – a imagem dela – fica, 
e não só na minha rememória, mas lá fora, no mundo. O que me lembro é de uma imagem 
flutuando lá fora, fora da minha cabeça. (MORRISON, 1988, p. 35 - 36, tradução própria)

Introdução
Neste artigo, parto da premissa de Gordon (2008) de que os assom-

bros instauram mensagens de como a matéria das estruturas sociais 
e suas instituições são fantasmáticas, uma vez que elas parecem se 
movimentar sem uma ordem coerente entre tempo, espaço e poder. 
No entanto, a ordem existe; é ela que atualiza a colonialidade e o ra-
cismo, mesmo com mudanças na política, na economia, nos para-
digmas científicos, nas vanguardas estéticas etc. O chamado a que 
tento disparar com este texto é o de compreender o princípio trau-
mático da racialização, que faz percebermos certo mundo como o 
Mundo sob todos os outros mundos. Embora Grada Kilomba (2019) 
advirta que o racismo corresponde a uma problemática fabricada pe-
los sujeitos Brancos e que eles devem ser responsabilizados por ela, 
o enfrentamento desse problema como experiência de cura se torna 
crucial àquelas gentes que sofrem a opressão causada pelo problema. 
Não se trata de construir pensamentos como “sujeitos-efeitos”1 das 
tecnologias racistas, tampouco de fazer algum conhecimento preso 
à crítica da ficção racial, como se gerar modos de pensar estivesse 
sempre refém de um mesmo assombro, sem chances de imaginar no-
vos futuros. Trata-se de saber das designações impostas pelo Mundo 
e ultrapassá-las. Digo ultrapassá-las, porque, nesse plano, as forças 
de dominação parecem infinitas, de maneira que todo ultrapassar 
diz de como podemos colapsá-las e seguirmos em múltiplas dire-
ções a novas coisas, sem esquecer que ficções de poder novas podem 
surgir e antigas ficções podem retornar. É necessário que as gentes 
racializadas como o Negro e o Indígena estejam cientes de que não 
têm responsabilidade em resolver a culpa do racismo para o Bran-
co. Contudo, para se manterem vivas, essas gentes racializadas pre-
cisam denunciar a ficção fantasmática das raças e suas hierarquias, 
atravessando a denúncia rumo a maneiras de não serem totalmente 



123consumidas pelos efeitos da racialização do planeta. Esta racializa-
ção é o que sustenta o “devir-negro do mundo” (MBEMBE, 2014, p. 
14), em que novos racismos são constantemente criados e recriados 
em relações que não separam mais a política das finanças. 

Mantenho a noção de colonialidade aqui no sentido de que as des-
colonizações históricas de sociedades em relação às suas antigas me-
trópoles não reestruturaram as instituições de maneira a impedir 
a atualização colonial por tempos e espaços diversos. E isso ocorre, 
principalmente, porque o princípio de separabilidade que gera zo-
neamentos e ratifica hegemonias – que em si constitui um dos prin-
cípios da ficção racial – continua em reprodução por todo o planeta.  
Segundo Ferreira da Silva (2019), em sociedades humanas ou mais 
que humanas, há princípios de separabilidade e determinabilida-
de, como características dos modos de pensar modernos que fun-
dam e mantêm a racialização constante do mundo2. O que me in-
teressa neste artigo não é mostrar a composição profunda de como 
estes princípios foram montados, tampouco refazer o seu percurso 
ontoepistemológico no presente. Para os limites desta publicação, 
proponho acompanhar algumas bifurcações entre tempo, espaço e 
poder que reconfiguram, em nível simbólico, a violência colonial e 
sustentam a condição traumática de como ela atinge vidas inteiras.

A humanidade, a partir daqueles sujeitos que se propuseram os Hu-
manos, corou um processo que extrai, separa, classifica e até extermi-
na vidas dentro de um plano sequencial histórico de muitos nomes e 
muitas extensões e dimensões, a respeito do qual podemos dizer que a 
colonização moderna e o capitalismo que se desenvolveu com ela são 
os matizes dessa cromática de morte. Essa sequencialidade só existe 
enquanto ficção, uma vez que as violências da separabilidade vêm e 
voltam, atualizando colonialidade e racismo de modo a colapsar as 
noções de tempo e espaço que sustentariam as narrativas da própria 
sequencialidade3. Trata-se de uma ficção que não respeita mais divi-
sões de público e privado, social e individual, cultural e psicológico e 
outras tantas divisões comuns não somente ao conhecimento socio-
lógico. Como escapar de tudo isso?



124 A fuga

Fugir consiste em quebrar a ficção das imagens de um mundo – 
o mundo Moderno Colonial que faz do sujeito Branco o sujeito da 
supremacia racial – como ainda sendo o Mundo do Mesmo. Aten-
temos ao fato de que a mesmidade não está prescrita pelo biônimo 
semelhança e diferença. O Mesmo constitui uma força que torna 
possível exatamente os princípios de separabilidade, de forma que 
ele destoe de ser um oposto ao diverso ou às ideias de diferença. A 
diferença já vem prescrita como matéria constituinte do Mesmo, 
ainda que seja uma matéria para ser constantemente apagada se-
gundo as leis inerentes do jogo de continuidade que se traça neste 
mundo. Ocorre que se o Mundo do Mesmo promove o apagamen-
to das forças que compreendemos como as formas da diferença, a 
necessidade de ter uma diferença por antagonismos não vem des-
colada da necessidade de apagá-la e, assim, essa maneira viciada 
de pensar a diferença acaba por pertencer à tática da própria mes-
midade. A fuga carrega a sabedoria de que as ficções de poder não 
sumirão completamente, mas que se torna possível instaurar uma 
não correlação de nossas vidas para com tais ficções. Esse tipo de 
instauração diz de como fraturar algum sistema de dominação, 
improvisando a vida sempre por meio de uma nova passagem, 
uma passagem que tem o corte e o fractual como forças gerativas 
de mundos. 

A operação com o trauma colonial deve ser um trabalho de cura 
do campo social, constantemente saturado pela violência (racial, 
cissupremacista, heterosexista etc) do mundo, não no sentido de 
dizer que esse campo existe a priori, o que seria negar que a própria 
capacidade de sentir e criar atualmente são forjadas sob influência 
direta do Mesmo e sua violência. Ocorre que o trabalho sociológico 
com o trauma seria um trabalho de imaginação e criação de novos 
mundos, permitindo que as vidas de “mundos inabitáveis”4, tais 
como as vidas pretas e as de povos originários, encontrem um solo 
habitável nisso que chamamos de sociedade. Mais do que uma pro-
posta sociológica, as teorias anticoloniais da sociedade elaboram 
conhecimentos sobre modos de não morrer. Então, continuarmos 
vivas, mesmo com a presença deste mundo tal como nos foi dado a 



125conhecer, é uma linha sensível central em nossas obras.  Esses mo-
dos só se efetivam por meio das gentes miradas pela ficção racial e, 
constantemente, massacradas por sua máquina colonizadora. A 
operação de estar em um mundo que torna nossas vidas impossí-
veis de serem vividas nos leva a várias inquietações quando inten-
tamos produzir conhecimentos em determinados campos já legi-
timados por este mundo: como manter viva uma vida que é vida 
impossível por meio das ciências, das artes, das literaturas etc?

Acredito que por meio de algum conhecimento fugidio5. Dis-
paro aqui um conhecimento que busca constantemente “reservas 
de vida”6. Além do trauma de que trato vir sobretudo da coloniza-
ção moderna, fundada na racialização e no capitalismo, as arqui-
teturas coloniais (políticas, jurídicas, morais, econômicas e ou-
tras) aparentemente tornaram, por meio de violências diversas, 
os mundos inseparáveis de uma vez por todas pela própria agência 
do zoneamento: quanto mais territórios sitiados, mais gentes fu-
gitivas surgem.

A fuga diz de como as gentes vítimas da colonização e do racismo 
estão na condição de sempre fugirem para não morrerem; ao mes-
mo tempo, há a impossibilidade de sair para um fora desse mun-
do. Essa fuga não é necessariamente territorial-física, sendo muitas 
vezes subjetiva. Não se trata de sair de um ponto e chegar a outro. 
Segundo Mombaça (2019), a fuga acontece, porque é impossível. O 
conhecimento fugidio informa que a fuga se faz a todo momento 
como estratégia de vida das gentes fugitivas. Fugir é uma estratégia 
constantemente operada, criativamente posta em rota e extensiva-
mente inacabada. Para realmente estarem vivas neste mundo, elas 
continuam a escapar cientes de que tudo é uma interminável apren-
dizagem sobre atravessar o meio, o antes e o depois das coisas sem 
serem reféns de alguma temporalidade normativa. É aí que se torna 
possível trabalhar com o trauma sem ficar refém da sua violência, 
porque o trauma é sempre fantasmático, as suas imagens agem em 
zigue-zague no tempo e no espaço. A atualização traumática somente 
encontra sua eficácia material e simbólica quando agindo por meio 
de pessoas e coisas, refazendo a estrutura de subjugação, explora-
ção e morte. O trauma continua em movimento. Como exemplo, 
lembremos que essa atualização costuma ser a que encontramos nas 



126 redes de informação, cultura e arte, cujas imagens do racismo são 
atualizadas constantemente de múltiplas maneiras. A “reprodutibi-
lidade técnica”7 do trauma não para de encontrar meios e formas de 
se atualizar. Como se trata de uma reprodutibilidade fantasmática, 
até o esquecimento é produzido e reproduzido ainda como modali-
dade do trauma: esquecer para fazer a gente novamente recorrer a 
recursos de lembrança e não lembrança, prendendo-nos novamen-
te em uma economia da violência.

Assombros e a sociedade modular

Assombrar não é o mesmo que ser explorado/explorada, trauma-
tizado/traumatizada ou oprimido/oprimida, embora geralmente 
envolva essas experiências ou seja produzido por elas (GORDON, 
2008). A Sociologia Imaginativa de Gordon compreende que o dis-
tintivo sobre assombrar é que se trata de um estado animado em 
que uma violência social reprimida ou não resolvida ganha vida. A 
assombração levanta espectros e altera a experiência de estarmos 
no tempo tal como o conhecemos: a maneira como separamos e se-
quenciamos o passado, o presente e o futuro. Estes espectros ou fan-
tasmas aparecem, quando o problema que eles representam e sin-
tomatizam não está mais sendo contido, reprimido ou bloqueado 
da vista. É, por exemplo, quando insistimos que passamos pela des-
colonização e cotidianamente continuamos a efetuar ou observar 
práticas coloniais, tais como os novos extrativismos e racismos que 
dizem muito das antigas invasões, expansões, conquistas e genocí-
dios. Kilomba (2019), por sua vez, revela isso ao afirmar que as mar-
cas da colonialidade são vivenciadas como reais e que somos capazes 
de senti-las cotidianamente. Esse imediatismo, no qual o passado 
se torna presente e o presente em passado, é outra característica do 
trauma clássico (KILOMBA, 2019). Ocorre que experencia-se o pre-
sente como se estivesse no passado, de modo que cenas coloniais do 
passado são reencenadas através do racismo cotidiano, em um pre-
sente que parece não imaginar um futuro livre dos assombros que 
vêm e voltam no tempo e no espaço.

Parece que, apenas estando cientes de que precisamos atravessar 
nossos fantasmas rumo a uma sociedade mais justa, conseguiremos 
pôr em prática os processos de reparação histórica, embora a colonia-



127lidade, em sua empreitada racista para com as vidas que ela despedaça, 
informe sobre um processo profundo do que Ferreira da Silva (2019) 
chama de “dívida impagável”, uma dívida sob o peso da qual continu-
amos irremediavelmente presas. Contudo, essa sociedade não existe 
em um futuro após o presente, pois, ao lidar com o fantasmagórico, o 
futuro acontece desde já, tanto o futurismo normativo, como as ações 
de cortá-lo nas tentativas de instaurar um novo futuro. A distopia é a 
modulação de toda sociedade assombrada. 

Réquiem das raças

O racismo, por mais antigo que seja, parece não se deixar ultra-
passar: ele é a abertura de outras violências possíveis. Daí o “de-
vir-negro do mundo” (MBEMBE, 2014) sempre a atualizar o que 
seriam os novos mundos negros do planeta. O racismo passa para 
dentro das gentes, tanto quanto dentro de uma sociedade, uma cul-
tura, uma linguagem. Os tiros passam dentro de corpos/corpas a 
serem mortos/mortas ou que já foram mortos/mortas, tanto quan-
to dentro de todas aquelas matérias forjadas como o tecido negro 
do mundo. O alvo é coletivo, o medo de morrer também e a ação 
(resistência ou fuga) deve ser, portanto, coletiva. Se a sociedade 
produziu suas noções de corporalidade e de social, essa mesma so-
ciedade excluiu de ambas os outros modos de relações coletivas e 
de corporalidades como matérias de direito à vida em sociedade. O 
tecido negro do mundo, porém, não existe como simples dissidên-
cia, mas, sim, como opacidade que denuncia a cegueira da ficção 
de estabilidade e normalidade da sociedade, cujo sistema de domi-
nação é a branquitude. Por meio da opacidade, podemos indicar os 
limites da justiça social e os planos não reféns da visibilidade dos 
olhos e dos jogos que comandam o Mundo. Um tecido negro do 
mundo é também aquela parte da sociedade que, para si própria, é 
um campo de inexistência social. Não se trata de mais um campo 
localizável a servir às miras da objetividade e do racismo. Trata-se 
de um campo-escape capaz de propor, agir e reagir, de desaparecer 
aos olhos do poder supremacista e, ao mesmo tempo, de cortá-lo, 
sem cair na “fantasia de perfeição”8. Trata-se de um campo não ho-
lístico, que faz o brilho convergir com a própria escuridão, de um 
manto que, agindo no invisível, propicia sua força visível e afirma 



128 a existência das gentes que por ele agem. Como lutar para existir 
quando se é gente tratada como um sujeito social inexistente?

Uma vez que nossas vidas estão impossibilitadas de cessar as osci-
lações fantasmáticas, o que conta é como fazemos do trauma racial 
um fenômeno de vidência, como se, de repente, diante das fantas-
magorias, víssemos o que temos de intolerável e o que precisa ser 
combatido, como também a possibilidade de estarmos outra coisa 
que não apenas refém de uma reação à violência do racismo. É por 
essa outra coisa que podemos traçar muitas rotas de fuga, que nossas 
ações não serão apenas reações. Assim, estaremos construindo uma 
reexistência, pois o nosso programa de vida não é exclusivamente a 
luta cotidiana contra o racismo. Somos vidas que são mais do que o 
medo de morrer por sermos quem somos.

Não podemos esperar o próximo ataque às nossas vidas para que 
nos façamos existir enquanto força-escape de todo iluminismo 
(Branco) que só compreende a escuridão por seu apagamento. Ata-
ques virão e estaremos em posição, além do contra-ataque. A socie-
dade precisa construir novos agenciamentos para as subjetividades 
pretas, ela precisa desejar esses novos agenciamentos. Não há repa-
ração histórica sem desejo de abolição e nenhum dos dois, desejo de 
abolir o racismo e de reparar as vidas massacradas por ele, acontece 
em tempos distintos. Devemos imaginar esse processo de reparar 
e abolir como um processo duplo e constante. Não podemos espe-
rar primeiro por um para se ter o outro, até porque, em se tratando 
de conhecimento fugidio e fantasmagorias, as ideias de início e fim 
como plenamente demarcáveis são prejudiciais ou totalmente ine-
ficazes. O único fim possível para que essas operações de abolição 
sejam efetuadas consiste no próprio fim do mundo que nos ordena 
sob a lógica da ficção racial.

Então a sociedade tem que combater o racismo e promover co-
nhecimentos contra a violência racial, proteger as vítimas e possi-
bilitar que as vidas miradas pela ficção racial passem a existir como 
vidas dignas de direito à existência. A sociedade deve, sobretudo, 
propiciar esferas de autonomia para as pretitudes, porque os jogos 
que comandam as esferas já presentes na sociedade costumam ser 
jogos feitos para que a gente preta perca desde sempre, mesmo sendo 
fetichizada para poder ter uma chance dentro do jogo: uma chance 



129de emprego digno, de educação de qualidade, de moradia habitável 
etc. Somos vidas arremessadas novamente para fora por um cha-
mado à participação no jogo. Aí que a representatividade se torna 
armadilha, se acreditarmos que a mobilidade de ascensão de algu-
mas gentes subjugadas movimenta toda a estrutura a nosso favor, já 
que nem sempre movimenta. Ocorre que, se alguma gente preta se 
move em ascensão dentro de campos legitimados, onde a legitima-
ção é sempre da supremacia racial e a única oportunidade dada a tal 
gente é a de reproduzir a estrutura sem radicalmente improvisá-la, 
o que se move é o continuo arremessamento dos iguais àquela gen-
te preta que parece se elevar dentro do jogo. Assim, o jogo continua 
a sua doxa e, dessa vez, ele continua pela logística da exclusão por 
participação. O chamado à representatividade pode ser uma convo-
cação ao apagamento das gentes iguais a nós, caso nos contentemos 
em apenas ver algumas de nós lá. Vocês já têm as escritoras pretas, 
os diretores pretos e as diretoras pretas no cinema e no teatro, já 
existem atores e atrizes de cor preta nas telas e, agora, o campo foi 
novamente fechado, porque ele simplesmente nunca foi realmente 
aberto para a gente. Contentem-se em ver eles e elas usufruindo do 
que vocês dificilmente terão, mas saibam que estão usufruindo com 
eles e com elas, porque eles e elas usufruem daquilo tudo. Isso é uma 
perversão das mais terríveis, se deixarmos de compreender que aque-
las de nós provavelmente estão pavimentando caminhos para que a 
gente escape do próprio apagamento que o jogo sempre impôs. Não 
é como se aquelas pessoas que julgamos nos representar nos disses-
sem apenas: nós estamos aqui e todas vocês também podem estar. 
Sabemos que não podemos, porque até aquele momento a estrutura 
está fabricada para nossa constante exclusão e não houve nenhuma 
quebra em relação a isso. Além de tudo isso, cabe questionarmos até 
onde uma pluralidade de vidas pode ser apreendida em algum de-
nominador comum, como o de representatividade. Afinal, de onde 
vem esse desejo de capturar heterogêneas matérias de vida sob um 
mesmo princípio formal que não sai do jogo exclusão-inclusão?

Toda política se encontra sitiada, de maneira que uma vida fugiti-
va nunca será de fato representada, pois o sitiamento indica como a 
própria política foi montada contra nós (MOTEN; HARNEY, 2013). 
Sem atenção a esse fato, nós seríamos uma peça da ficção da “inclu-



130 são”, que é uma história de como fomos gentes excluídas desde sem-
pre e, agora, passamos a ser excluídas novamente por meio da nossa 
própria participação nessa merda toda. A questão não é continuar 
algum projeto de dominação da estrutura, se fazendo presente den-
tro dela, mas sim colapsar a própria estrutura de dominação que se 
pôs de pé por uma Humanidade sobre as outras humanidades. Ocu-
par e fugir em lugar do desejo (impossível) de representar, eis a rota 
primeira para a quebra e o que seria mais do que estar lá para denun-
ciar que somos e continuamos gentes excluídas, mais do que estar lá 
como vida de todos e todas nós que manifestamos nossas existências 
constantemente tratadas como inexistentes pelo próprio jogo que 
diz nos incluir. Todo jogo social está fixado na ficção racial e, conse-
quentemente, no racismo. 

Ao contrário de advogar algum purismo das pretitudes frente à do-
minação imposta pela branquitude, afirmo que a branquitude não 
pode ser reproduzida como único modelo para locais de existência. E 
mais: informo que tudo isso não se deve à falta de conhecimento so-
bre os comandos sociais, pois nós, gentes marcadas pela racialização, 
sentimos, desde que nossas primeiras percepções com o mundo e so-
bre ele são forjadas, como todas as chamadas forças da sociedade nos 
atingem. Estamos bem informadas, porém muitas de nós se encon-
tram adoecidas. A nossa capacidade de energia entra em baixa frequ-
ência sempre que uma das nossas sucumbe ou é morta. Às vezes, já 
somos anestesiadas pela corriqueira possibilidade de sermos mortas. 
A ansiedade se torna uma companheira inseparável de nossas vidas. 
A reação tende a se tornar instabilidades e amplificações da própria 
violência sofrida. Devolver uma violência que não foi gerada por nós 
parece ser a arma imediata, porém nunca é condenável ainda que seja 
autodestrutiva se fizermos essa devolução de maneira direta. Como 
construir um mundo novo e desmantelar a ordem racista? A saída 
não é a devolução direta da violência, mas começa pela redistribui-
ção de forças que segregam, exploram e exterminam as nossas vidas. 
Trata-se de redistribuirmos a violência, uma vez que ela já nos foi dis-
tribuída, a nossa revelia e contra nós. Assim:

A premissa básica desta proposta é de que a violência é socialmente distribuída, 
que não há nada de anômalo no modo como ela intervém na sociedade. É tudo 
parte de um projeto de mundo, de uma política de extermínio e normalização, 
orientada por princípios de diferenciação racistas, sexistas, classistas, cissupre-



131macistas e heteronormativos, para dizer o mínimo. Redistribuir a violência, 
nesse contexto, é um gesto de confronto, mas também de autocuidado. Não tem 
nada a ver com declarar uma guerra. Trata-se de afiar uma lâmina para habitar 
uma guerra que foi declarada à nossa revelia, uma guerra estruturante da paz 
deste mundo, e feita contra nós. Afinal, essas cartografias necropolíticas do ter-
ror nas quais somos capturadas são a condição mesma da segurança (privada, 
social e ontológica) da ínfima parcela de pessoas com status plenamente huma-
no do mundo (MOMBAÇA, 2019, p. 70 - 71).

Um tecido negro agindo no mundo e com outros mundos é tam-
bém um campo de forças heterogêneas e de posicionalidades diver-
sas de ser negro/negra/negre e de não ser O Negro. De acordo com 
Fanon (2008), o que o Branco chama de O Negro é um personagem 
criado em uma espécie de jogo do espelho, em que tudo que não é 
Branco consiste no mal, no feio, no não desejável, no negativo e em 
tudo aquilo que deveria ser exterminado do Mundo. No entanto, ao 
falar em tecido negro, falo de muitos corpos e muitas corpas, de for-
ças e, sobretudo, de uma negritude infinita. Inerente à distopia da 
ficção racial, é na negritude infinita que se revela o campo dos fu-
turismos não reprodutivos da violência dessa ficção. Por meio desse 
manto, em que o invisível produz existência e brilho, estamos à altu-
ra da nossa escuridão. Esta cintilante escuridão, por sua vez, é arma 
contra os arquivos coloniais, ao mesmo tempo em que ela consiste 
em repertórios para novos mundos, outras constelações passíveis de 
serem habitadas por nós, gentes pretas, não como territórios mape-
áveis, mas sim como potências de vida.

Conclusão

A proposta de uma teoria com assuntos fantasmagóricos propicia 
encontrar um método de produção do conhecimento, uma maneira 
de escrever e uma forma de tratar as imagens que poderia represen-
tar o dano e a assombração das alternativas históricas e, portanto, 
ricamente conjurar, ver, descrever, narrar e explicar os custos, as 
perdas e os prejuízos dos sistemas modernos de poder abusivo em sua 
mediação e significado sobre o mundo. Insistir em distinções entre 
o sujeito e o objeto do conhecimento, entre o fato e a ficção, entre a 
presença e a ausência, entre o passado e o presente, entre o presen-
te e o futuro ou entre o saber e o não-saber perde o entendimento de 
que o elã maligno que une todos esses binarismos espelha os princí-



132 pios de sequencialidade, objetividade e separabilidade sustentadores 
da ficção racial, coroando os sistemas de classificação e hierarquia 
entre humanidades. Essa ficção terrível do mundo real mostra que 
a objetividade se torna sempre uma nova objetificação que refunda 
o Outro em alguma instância e, assim, a sequencialidade alicerça o 
constante surgimento de novas hegemonias científicas, estéticas e 
políticas, dentre outras.

No entanto, falar em casos de racismo por meio dos assombros 
não significa que o racismo em si seja um mero fantasma que vem e 
volta, mas sim que ele está presente ali no mais cotidiano dos nossos 
dias. Ocorre que a estrutura que muda e que em suas mudanças de-
veria zerar o jogo da ficção racial não o zera. As fantasmagorias sur-
gem desse não aniquilamento das regras da ficção, mas as regras vão 
se tornando mais complexas e com elas a carga traumática se torna 
sempre mais difícil de ser trabalhada em prol da cura. O jogo, então, 
permanece fantasmático, mas o que a estrutura e suas instituições 
representam é uma efetividade diretamente no plano real de vidas 
inteiras, de um real que atualiza sempre uma ficção de ódio contra 
determinadas raças e que, por sua vez, diz de algo mais profundo 
na constituição da mentalidade herdada da modernidade. Por isso, 
apenas concebendo novos futuros em que a imaginação seja uma 
nova política do presente é que as atualizações necropolíticas não 
nos alcançarão, por mais que elas pareçam ad infinitum. Romper o 
zoneamento, zerar o jogo da separabilidade e estar em comum com 

Notas
1. “A teoria dos ‘sujeitos-efeitos’ pluralizados dá a ilusão de um abalo na so-
berania subjetiva, quando, muitas vezes, proporcion a apenas uma camu-
flagem para esse sujeito de conhecimento. Embora a história da Europa 
como Sujeito seja narrada pela lei, pela economia política e pela ideologia 
do Ocidente, esse Sujeito oculto alega não ter ‘nenhuma determinação ge-
opolítica’. Assim, a tão difundida crítica do sujeito soberano inaugura um 
Sujeito.” (SPIVAK, 2010, p. 25).

2. Nas palavras de Ferreira da Silva (2019, p. 39): “[...] dois elementos entrela-
çados do programa kantiano continuam a influenciar projetos epistemoló-
gicos e éticos contemporâneos: (a) separabilidade, isto é, a ideia de que tudo 
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o que pode ser conhecido sobre as coisas do mundo deve ser compreendido 
pelas formas (espaço e tempo) da intuição e as categorias do Entendimento 
(quantidade, qualidade, relação, modalidade) –, todas as demais categorias 
a respeito das coisas do mundo permanecem inacessíveis e, portanto, irre-
levantes para o conhecimento; e ,consequentemente, (b) determinabilida-
de, a ideia de que o conhecimento resulta da capacidade do Entendimento 
de produzir conceitos formais que podem ser usados para determinar (isto 
é, decidir) a verdadeira natureza das impressões sensíveis reunidas pelas 
formas da intuição”.

3. A sequencialidade também fala da determinação do espírito autorreali-
zável de Hegel tal como propõe Ferreira da Silva (2019), ao apontar os mar-
cadores ontoepistemológicos da modernidade.

4. Em alusão contrária a “vidas habitáveis”, proposta por Judith Butler (2004), 
em sua relação aos modos de vida assegurados pelas leis sociais e que, segun-
do a filósofa, estão fora de serem alvos da discriminação do Mundo.

5. As noções de fuga, fugitividade e fugitivo aludem ao conhecimento fu-
gidio desenvolvido por Fred Moten e Stefano Harney (2013).

6. Achille Mbembe (2014) denomina de “reservas de vida” os processos secre-
tos das gentes em não terem suas vidas totalmente consumidas pelas políti-
cas de extermínio da vida, denominadas pelo autor de “Necropolítica”.

7. Em alusão à obra de Walter Benjamin (1985) sobre a arte na era da repro-
dutibilidade técnica.

8. “A fantasia de perfeição, no entanto, não é deveras gratificante. Ela leva 
a um estado constante de decepção. É preciso compreender o racismo co-
tidiano como um ataque violento inesperado e que, de repente, a pessoa é 
surpreendida pelo choque de sua violência e, nesse sentido, nem sempre 
é possível responder. A intenção de uma resposta ‘perfeita’ cultiva a noção 
de um ego ideal, um ego que reaja sempre em conformidade toda vez que 
o sujeito branco age. Uma fantasia nada gratificante, pois ninguém pode 
alcançar tal estado idealizado e de perfeição” (KILOMBA, 2019, p. 234).



134 todos os mundos: eis a dádiva por excelência.
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137Sinto um desejo de documentar os feitos dessa curadoria enquan-
to uma prática a ser defendida, não somente entre mim, Darwin 
Marinho, Lilian do Rosário e Luly Pinheiro, mas com outros de nós 
que irão permear novos projetos e correntes que serão fundados so-
bre a mesma prática de planejar uma curadoria audiovisual.

A ansiedade, abrir um espaço para a inscrição online dos filmes 
que seriam curados. A primeira Mostra Negritude Infinita, de 9 a 30 
de novembro de 2017, foi um trabalho curatorial montado por mim 
e Clébson Francisco de filmes pesquisados e escolhidos por nós. Na 
nossa segunda edição o núcleo do projeto era receber filmes inscri-
tos online, um gesto que cruzava uma necessidade maior de divul-
gação da mostra para aumentar a rede de conexão que facilitasse o 
conhecimento de muitos a Negritude Infinita, além do aumento do 
corpo de curadoria, que atualmente é formada por mim, Darwin 
Marinho, Lílian do Rosário e Luly Pinheiro. A ânsia constante vem 
de um lugar muito particular, onde o nosso projeto alcançaria aten-
ção de muitos por esse país, também em que estado poderíamos ter 
um material que condiz com as nossas perspectivas para comparti-
lhar com o público de Fortaleza? Idealizamos um material de traba-
lho conforme nosso gosto que se tornou um erro quando me vi cer-
cado com mais de 100 obras para discutir e curar entre nós quatro, 
mas não só por isso, também por almejar dentro de mim uma certa 
pureza que sempre seria inalcançável. Então no meio do processo, 
voltei a refletir sobre a questão de nós quatro também pesquisarmos 
outros projetos que gostaríamos que entrassem no processo seletivo 
e assim convidá-los. Nossa responsabilidade não estava somente em 
curar o que a rede alcançasse, mas em jogá-la ao rio e estar aberto ao 
que o corpo não conhecesse.

Durante um mês, o esforço cotidiano de ter mais de 100 filmes para 
assistir e pensar sobre foi uma tarefa titânica. Nesse período eu dava 
aulas no Centro Cultural do Grande Bom Jardim, era assistente de 
continuidade em um seriado de TV e estava no processo de curado-
ria. O que constrói toda uma situação, o processo de curadoria nosso 
não tinha nada haver com um campo idílico no qual diariamente tí-
nhamos 24 horas para assistir e passear por todos os filmes inscritos 
e convidados ao processo de seleção. Treinar e estimular o corpo sen-
sorialmente a abraçar esses filmes, depois de uma segunda, quarta e 



138 sexta em que dava aula das 19h às 21h (sem mencionar a escritura e 
idealização dos planos de aula), e todos os outros dias, apenas com um 
dia de folga no qual participava de filmagens de 12 horas em horários 
variados ao longo das semanas, me fez pensar que quem criou a figu-
ra do curador idílico sentado em uma livraria própria, com roupas 
quentes que não servem ao nosso clima, só pode ter sido o maior pin-
tor utópico que já existiu na vida. Sabemos bem de onde vem e onde é 
possível essa utopia, mas não vou me prender a isso. 

O trabalho de um curador multitarefado é difícil, existe uma res-
ponsabilidade com aquilo que confiaram a nós, não só com a equipe 
que produz o filme, mas com o público que terá a possibilidade de ter 
uma relação com ele. Como educar nossa percepção dentro do ciclo 
exaustivo das multifunções artísticas a essa tarefa? Não tenho respos-
ta, parece uma grande guerra, em alguns dias eu sentia raiva, em ou-
tros me sentia maravilhado e adorava cada pedaço, nesses momen-
tos meu caderno vigorosamente era riscado e me enchia de alegria. 
Noutros eu tinha leves, pequenos e grandes surtos de ansiedade. Às 
vezes sentia raiva de mim mesmo por meu corpo estar em um esta-
do em que à medida que me apropriava dos filmes, estes não conse-
guiam ser diluídos completamente pelas minhas percepções, pare-
ciam obras em que minha memória não conseguia guardar bem para 
o trabalho. Isso me deixava muito preocupado, pois nesse momento 
de estudo dos curtas e longas a comunicação entre nós curadores ain-
da era uma fina camada de comentários específicos de uma obra aqui 
e acolá pela internet. Havíamos marcado sessões de encontros na casa 
do Darwin, esses momentos seriam o verdadeiro local de discussão 
de nossas percepções cruzadas. Até então nunca tendo tido essa ex-
periência, me culpava muito por não ter uma rotina saudável que se 
sustentasse durante todos os dias de estudo do material, para julgar 
e pensar sobre todas as peças igualmente, igualdade é uma mentira 
até no gesto curatorial, podem derrubar, é um gesto pessoal histórico, 
sim, histórico, seu corpo sente esses filmes circulado de outras poei-
ras e organismos que fazem parte de sua atmosfera.

Um suspiro, os encontros. Não recordo mais quantos encontros 
pessoais tivemos enquanto curadores, poderia pesquisar, mas pre-
firo relatar pela memória agora frágil, acredito que foram 5 ou 6 
encontros que duravam entre 4 à 5 horas de planejamento. Mas o 



139primeiro de todos é uma incógnita neste momento para mim, lem-
bro pouco, porém recordo de sentir um certo alívio, pois comecei a 
perceber mais suavemente que a responsabilidade de nossa curado-
ria era um esforço coletivo. Eu via todos nós com seus argumentos 
díspares e semelhantes, e dividir todo o trabalho em grupo fazia o 
cansaço e o orgulho ressentido de ver essa curadoria de uma ma-
neira solitária se dissiparem por caminhos engraçados, era antes de 
tudo um encontro entre pessoas nutridas por uma intimidade que 
permitia uma franqueza. Discutíamos os filmes de maneiras varia-
das, lembrando que até esse instante as sessões em si não estavam 
planejadas, assim esse era antes de tudo um momento de desabafo 
de nossas experiências com cada filme. Às vezes de forma unânime 
retirávamos um filme da seleção, em outras situações as opiniões 
entravam em choque e começavam a serem questionadas, isso nos 
permitia uma escavação de nossos próprios pensamentos em relação 
à uma obra para exposição e estudo entre nós quatro, terminando 
em concordância ou não, um filme teria seu julgamento postergado 
até o próximo encontro.

Começamos também a analisar os filmes além da obra, nosso tra-
balho curatorial passa por uma série de moldes que pensam as obras 
não somente a partir de si mesmas, mas também de seus territórios 
de nascimento, observando os corpos e corpas que as produziram e 
o recorte geográfico dentro do país. O Brasil, esse país amassado em 
terras indígenas, é de uma escala territorial continental e dentro 
dessas fronteiras existem espaços de maior poder comercial que de-
terminam o epicentro da lente pelo qual o resto do país será exibido. 
Eu estou falando de algo bem simples: a maior parte da produção au-
diovisual e do discurso crítico com poder de distribuição no Brasil 
se encontram na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Ressalto essa 
informação que me deixou muito preocupado, pois antes de nossos 
encontros já sabíamos que boa parte dos filmes inscritos vieram do 
eixo Rio-SP, dentre as mais de 100 obras um número acima de 40 de-
las vinha dessa região, tendo até então apenas 6 inscritos do Ceará, 
e nos perguntávamos o porquê, apesar de sabermos a resposta, mas 
presenciar a situação era frustrante. 

A Negritude Infinita foi uma Mostra pensada sobre curar obras do 
Brasil, não do Rio de Janeiro e São Paulo. Ademais, tínhamos um gran-



140 de desejo de fazer circular entre nossa região não só aquilo produzido 
por artistas pretos fora do estado, que tem um difícil acesso de chegar 
aqui, como também os produtores do Ceará que nem mesmo ronda-
vam por esses espaços de exibição. Nosso desejo não teria ação nenhu-
ma contra essa estimativa, não era nossa culpa, já que boa parte das 
produções comerciais e das primeiras produções de cinema e televisão 
vêm dessa região e é a partir dela que escolas de cinema e audiovisual 
se proliferaram aos moldes de seu modelo de produção. Já questioná-
vamos a necessidade de um processo de pesquisa mais profunda sobre 
as ações de produção e de curadoria do audiovisual que aconteciam no 
Norte e Nordeste, mas não tínhamos recurso e tempo para fazer essas 
atividades durante a Mostra. Tendo isso em mente, tomamos medi-
das para combater a ideia de uma produção polarizada somente no sul 
do país, por isso uma de nossas atividades foi criar o Mapa do Cinema 
Negro, ação idealizada e efetivada por Clébson Francisco, através de 
um portal aberto para o mapeamento dos coletivos, produtoras, ati-
vidades cineclubistas e festivais relacionados à produção e às curado-
rias negras no país que pudessem ser identificadas. 

Por sermos de Fortaleza, uma das capitais da região nordestina, pen-
samos que nosso alcance seria maior aqui, algo ilógico quando se refle-
te que os territórios de divulgação e publicidade por meio da internet 
seguem outra lógica além da geográfica. Na internet existe um vórtex 
de força muito maior para o conhecimento das notícias sobre os festi-
vais e mostras em abertos aos residentes e corpas situadas ao sul desse 
país, por a relação econômica ser um fator geovirtual de proximidade 
dos portais, elas estão mais propensas a serem sugadas dentro de uma 
gravidade econômica de maior poder. Diante disso compreendemos 
o peso dessa centralidade sulista caindo sobre nosso material de tra-
balho, pois não só existe um maior aparato de distribuição, como de 
domínio das redes sociais e inclusive de agentes que se colocam den-
tro de uma prática artística com mais facilidade. Assim percebemos 
um número grande de artistas, na nossa própria cidade e regiões vi-
zinhas, que não consideravam seus trabalhos bom o suficiente para 
entrarem e participarem de um espaço como um festival de cinema. 

Em todo espaço artístico existe fronteiras, uma imaginária e uma 
física, a imaginária permite que muitos de nós se autoquestione a 
todo momento se seus trabalhos são arte ou não, se deveriam estar 



141ou não em um festival. Essa ferida histórica é uma das mais delicadas 
e continua a ter relação com o nosso histórico do campo imaginati-
vo dominado pelo Sul, pois o corpo constituído como artista nessa 
perspectiva nem mesmo pertence ou é vizinho a nós e aos nossos. 
Quando questionamos a existência de um aparato artístico que ain-
da domina a maneira de como os trabalhos de nossos artistas devem 
ser selecionados, por meio de bolsas de laboratórios dentro da nos-
sa própria cidade com chancelas e curadores do Sul do país ou até 
mesmo da Europa, fica difícil de ver ou entender que as raízes lin-
guísticas que criamos aqui nessas terras são únicas e estão invisibi-
lizadas por um padrão de coordenação das chancelas artísticas. Nos-
sos corpos são constantemente reduzidos pelos curadores sulistas, 
pois ainda governam a maioria de nossas escolas artísticas apenas 
como objeto de fetiche para os seus estudos fílmicos ou para a proje-
ção de suas práticas de produção e imaginação sustentadas por uma 
base econômica de investimento que pouco é de acesso a nós. Uma 
impregnação virulenta que se distribuiu ao longo de anos, seja no 
campo audiovisual, artístico visual e dentre as múltiplas camadas 
de produção da arte. Tudo isso promove um alienamento das forças 
criativas relacionadas ao nosso território que são condicionadas ao 
programa linguístico de uma região que está a mais de três mil qui-
lômetros de distância de nós. 

Entender que existem forças que promovem quem no futuro será 
lembrado, visto e discutido no campo artístico e que esse processo de 
chancela já começa antes mesmo de um filme ser descoberto em um 
festival, na internet ou na casa de um amigo é um senso presciente 
que nos alerta sobre o futuro do cinema negro brasileiro, que seja 
descrito e configurado historicamente como um grande grupo dos 
territórios sulistas e um seleto nicho de agentes solitários de várias 
regiões de nosso país eleitos como representantes determinantes e 
antropológicos daquela região, seus filmes serão possíveis de serem 
definidores de como toda uma região será percebida esteticamente 
no campo sensível, quando poucos serão elegidos pelo contexto his-
tórico a serem representantes da cadeia de artistas da  “História do 
Cinema Brasileiro Negro”, e é aqui que temos que ter cautela com 
esse título e seu emprego futuro, pois pode muito bem referir-se ape-
nas aos artistas relacionados com as regiões de poder econômico do 



142 país. Em aberto tudo isso permanece, pois não é uma situação de 
resolução direta, mas um problema a se ter noção em toda prática 
documental de nosso cinema nordestino.

Quando escolhemos os filmes, a chave das sessões começou a abrir 
os blocos de cada uma das programações de exibição. As sessões ima-
ginadas sempre são um gesto de curiosidade rodeada de previsões, 
que guardam possíveis relações do público com cada bloco de filmes 
e sua organização.

Todas as sessões tinham interesse em um conjunto de temas se-
melhantes produzidos e utilizados de maneiras distintas em cada fil-
me, a lente dessas “semelhanças” era um desejo nosso de maximizar 
a sensibilidade do público a cada um desses temas utilizando da pro-
ximidade dos filmes em uma sessão, o que permitia uma explosão 
elementar da heterogeneidade narrativa de cada filme sobre o véu 
da semelhança temática. Esses núcleos poderiam ser um espírito da 
natureza, como é o caso da sessão 7, em que a água corre por cada 
um dos filmes, desde Náufraga (Juh Almeida, 2018) onde se parte 
uma narrativa que performa dentro do compasso das ondas do mar, 
interferindo no próprio enquadramento da câmera, fazendo desse 
gesto que encapsula o que se ver no quadro um encaixe resposta da 
torrente das águas, quadro riscado por partes de um corpo mulher 
que se agarra e se solta a uma embarcação pequena próxima. Quan-
to a Amor de Ori inventa uma forma de contar a história do relacio-
namento de duas mulheres, com analogias ao encontro de Oxum e 
Iansã à beira rio, quando Oxum enche sua talha ao rio, formulando 
uma fabulação com base no conto orado, fazendo do rio um local de 
passagem, encontro e geração de semelhanças análogas as persona-
gens por gerações, fato marcado na presença do corpo das duas atri-
zes que atua como o casal de namoradas que compartilham da his-
tória e o casal de deidades que atuam na história ouvida. Pensando 
no trajeto do rio, assistimos Filhas de Lavadeiras (Edileuza Penha 
de Souza, 2019) que abre a sessão, um documentário de depoimento 
das várias mulheres juntas de suas mães ou não que contam do coti-
diano de trabalho de suas mães ou com suas mães na limpeza de rou-
pas ao córrego do rio diariamente como sustento não só financeiro, 
mas familiar e psicológico, esse gesto exprimi a vontade e o cuidado 
das mais velhas de suas crias pertencerem a outros espaços e outros 



143mundos que não somente esse ofício, para essas mulheres esse ofí-
cio foi uma via por qual puderam enraizar suas famílias a correrem 
com seus caules além-rio para fora dessa lógica trabalhista. 

Inundados, a sessão acabava com Aurora (Everlane Moraes, 2019) 
na qual três mulheres em silêncio acordam, uma moça jovem que 
se olha ao espelho, se penteia, enche o busto dos seios com papéis, 
uma idosa envolta misteriosamente por um véu branco de sua cama 
que acorda e também se põe diante de um grande espelho, se penteia 
e se olha, depois se revela uma cantora e uma outra senhora de ca-
belos brancos curtos, roupa branca e sem as duas pernas, que acor-
da, se penteia, fuma um charuto. Todas repetem coreografias seme-
lhantes, sendo mulheres de idades e corpos distintos, ao se olharem 
no espelho são vistas, um simulacro que parece almejar a presen-
ça de uma caixa cênica de teatro, metáfora sentida no filme já que 
boa parte dele ocorre em um espaço que transparece ser um teatro 
abandonado. Sempre me pareceu um filme sobre acordar, viver e 
por fim morrer, todo dia. Aurora era um filme que antes eu próprio 
não queria nessa sessão, mas todos os outros na curadoria reforça-
vam que era um filme ótimo para terminar. Eu me apegava muito 
a figura da água que corre, daquela que se encontra entre rios e cru-
za personagens, gerações, mas depois de uma conversa com todos, 
especialmente após discutir a sessão pela internet junto de Darwin, 
uma ideia surgiu a minha mente, pois todos os corpos que abriam 
passagem para essas semelhanças eram mulheres e tratavam de sua 
relação com a água, seja no trabalho, no mito, no trajeto ao banho 
ou no recolhimento da água sobre o balde, suas cabeças relacionadas 
a uma grande coroa que as banha e que nutri toda a cidade: CoroA-
ção (Juciara Áwô, Luana Arah, 2019). Aurora era o filme que enfim 
sintonizava toda a sessão sobre a égide do tempo da vida, ainda em 
relação aquífera. “O corpo é pura água”, eu pensei, aceitei a propos-
ta dos outros e a sessão estava feita.

O exemplo manteve-se semelhante na maneira de outras sessões 
serem distribuídas, assim me deparei com a sensação de querer rea-
justar algumas sessões após rever algumas na Mostra. Quanto a ses-
são 7, discutida no parágrafo anterior, houve um compasso muito 
elegante que nós organizamos até chegar ao filme que antecedia Co-
roAção, denominado por Embaraço (Mirtes Agda Santana, 2018), 



144 o filme era um relato de várias mulheres moradoras de São Paulo, 
seus posicionamentos políticos diante do movimento negro e parte 
do seu dia a dia. O documentário tinha um tempo largo, uns 25 mi-
nutos, tendo na mesma sessão já um filme de 22 minutos, com Fi-
lhas de Lavadeiras. No fim, quando Embaraço chegava, uma série de 
reações eram destiladas diante de filmes mais performáticos, com 
tempo de execução entre 5 a 11 minutos, com textos mais espaço-
-corpóreo do que falados. A chegada de Embaraço no meio da sessão 
quebrava esse compasso, de tal forma que fez mal o filme estar ali, 
todos nós quatro percebemos isso e pensamos em mudar o posicio-
namento ou somente retirá-lo. Ao fim percebemos que precisamos 
entender a forma que as sessões adquirem quando nascem diante 
de nós e que mesmo que um filme tenha entrado previamente em 
uma sessão, se ele for entendido como um grande espinho no corpo 
que nasceu, aquilo não irá fazer bem a quem assiste ao filme e à ses-
são como um todo.

Em nossa segunda edição houve marcos que me deixaram muito fe-
liz, assim como relatados em nosso prefácio, mas não foi possível rea-
lizar debates após o fim de cada sessão por falta de estrutura financeira 
e, principalmente, por falta de tempo daqueles que vinham fazendo 
um trabalho tão bonito nelas. Essa é uma das questões que desejamos 
muito reescrever nas edições futuras, pois acreditamos muito no de-
bate ao final de uma sessão que gera discursos valiosos dos próprios 
espectadores e de nós mesmos ao relacionarmos com outras percep-
ções, além de educar cotidianamente a voz do público a se erguerem de 
dentro da sala de cinema, um local de muito poder que erroneamen-
te sempre pediu silêncio durante a sessão, silêncio este que perdura 
até o seu fim. Quebrar a centralidade de nossas exibições é necessário 
para facilitar o acesso aos filmes que distribuímos de forma expandi-
da dentro da nossa cidade, sabemos que existem ainda fronteiras que 
a segunda edição levanta quando se apresenta somente dentro de um 
específico lugar, e também sabemos que essa foi a única possibilidade 
que tivemos nesse ano para realizar o trabalho de maneira saudável, 
isto é, com suporte financeiro, mas querer isso e realizar de forma 
precária não é nenhum desejo nosso. É evidente que os meios defasa-
dos pelos quais realizamos os nossos trabalhos sempre foram roman-
tizados e essa realidade ocasiona um custo emocional desgastante. 



145Ainda sonhamos com formas de podermos angariar mais recursos 
para a efetivação de uma proposta de múltiplos espaços de exibição, 
sem hierarquia curadorial por espaço e que vá além da estrutura for-
mal da sala de cinema. Até a chegada das nossas próximas Mostra, 
espero que uma crescente constelação se monte dentro da cidade de 
Fortaleza no período do festival, com muitas salas de exibição, seja 
em uma sala de cinema caixa clássica, seja em uma sala de cinema no 
quintal, seja em uma sala de cinema na praça, na sala de aula…
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149Alisson Severino 
Realizador, produtor e educador audiovisu-

al. Diretor dos curtas Inimigo e Vela. Coorde-

nador de Produção na mostra Negritude In-

finita e curador na mostra Utopia Pertence 

a Nós. Graduado em Cinema e Audiovisual 

pela Universidade Federal do Ceará. Traba-

lhou com montagem, continuidade, assis-

tência de direção, produção e pesquisa em 

curtas, longas, séries e mostras de cinema. 

Realizou trabalhos fotográficos no Quilom-

bo do Cumbe (Aracati/CE), co-produziu o do-

cumentário Copa pra Quem? – Les Dessous 

du Mondial 2014 (BEL/BRA), foi pesquisador 

no documentário “Pescadores da São Pedro 

(PE) e deu diversas oficinas de audiovisual 

para adolescentes em Fortaleza.

É pesquisador de cinema, realismo mági-

co, fantasia populares, magia e sonho. Atu-

almente desenvolve projetos relacionados 

com o medo e a violência urbana.

Anti Ribeiro
Anti é sergipana e artista residente da cole-

tiva Fugácida (@fugacida). Residente no Re-

cife há mais de 2 anos, realizou na cidade o 

seu primeiro filme, intitulado O Fio, onde foi 

diretora, produtora e roteirista. É curadora 

do Recifest - Festival de Cinema da Diversi-

dade Sexual e de Gênero já há duas edições. 

Foi produtora e membro da equipe do pro-

grama Zona Multicor, da TV Universitária de 

Pernambuco. Também compôs produções 

como: Frervo, de Libra e Thiago Santos (cap-

tação de som e imagem); As Vezes Que Não 

Estou Lá, de Dandara de Morais (assistência 

de arte); Sombra, de Fernanda Siqueira (fi-

gurino). É estudante de Cinema e Audiovi-

sual na UFPE.

Bruno Victor
Formado em Audiovisual e cursa publicidade 

e propaganda pela Universidade de Brasília. 

Dirigiu e roteirizou o curta Afronte. Também 

dirigiu e roteirizou o documentário Lourdes 

Teodoro (2016). Foi diretor de fotografia do 

documentário Lima(2015) e assistente de fo-

tografia dos curtas-metragens A Caixa (2015), 

A Hora da Morte (2015), Waldo sem Vanda 

(2016). Também foi assistente de produção no 

programa de TV Caça aos Monstros (2016) e 

na Mostra de Cinema John Akomfrah - CCBB 

(2017), foi social mídia no Festival O Anjo Ex-

terminador (2018), trabalhou como distribui-

dor de filmes na OF Produção Cultural em 

2018, foi assistente de direção do curta me-

tragem Lubrina (lançamento 2020), diretor 

assistente do longa Afeminadas (lançamen-

to 2020) e Co dirigiu o curta metragem Rumo 

(lançamento 2020).

Cintia Lima
Cíntia Lima é artista visual, roteirista e atriz. 

Dirigiu e performou os filmes de arte Maldita 

Poesia (2012) e O rito (2014). Em 2017 recebeu 

no Chile a Menção Honrosa por sua atuação 

no audiovisual na XI Muestra de Cine Polo 

Sur (Patagonia). Se prepara para dirigir seu 

roteiro de curta, Aprendendo a Nadar, proje-

to financiado Funcultura (2018) e consultoria 

de Eliseo Altunaga (EICTV/Cuba). Atualmen-

te, desenvolve dois roteiros de longa, uma 

ficção no Lab da Escola Porto Iracema das 

Artes (Ceará) e o documentário “A imagem 

que fazemos de nós” (Funcultura/Pernam-

buco). Concilia seus trabalhos autorais com 

a curadoria do FINCAR (Festival Internacio-

nal de Cinema de Realizadoras do Recife).

Clébson Francisco
Artista visual, montador audiovisual, pesqui-

sador, educador, formado em Cinema e Au-

diovisual (UFC) e em Realização em Audio-

visual (EAV-Vila), atua nas áreas de cinema, 

artes visuais, produção cultural, curadoria e 

arte educação. Participou como artista de di-

versas exposições coletivas entre Ceará, Mi-

nas Gerais e São Paulo, além de colaborar na 



150 montagem e na produção de 5 exposições, 

assina ainda a curadoria de Território Somos 

Nós (2019) e O tempo acabou? (2020). É ide-

alizador e curador do programa de ativação 

Desmonte Colonial (2019/20), coordenou o 

Laboratório de Intervenção Urbana (2019) e 

a residência artística Memórias Negre Nati-

ves (2020). Também é um dos idealizadores 

e o produtor executivo da Mostra Negritude 

Infinita (2017/atual). É Diretor Criativo da CA-

SAMATA, plataforma de pesquisa, criação e 

difusão de arte independente e emergente 

em Fortaleza.

Darwin Marinho
Darwin Marinho é uma bixa que trabalha 

com realização audiovisual e design gráfico. 

Cursou Publicidade e Propaganda na Uni-

versidade Federal do Ceará (UFC) e formada 

em Realização Audiovisual pela Escola Públi-

ca de Audiovisual da Vila das Artes. Participa 

dos coletivos Negritude Infinita, Carnaval no 

Inferno e FERTINHA.  Tem prestado serviços 

de design gráfico, edição  de vídeo, monta-

gem, colorização, direção e assistëncia criati-

va,  seus trabalhos recentes incluem colabo-

rações com Aline Furtado, Dora Moreira, Jota 

Mombaça, Joyce Prado, Marília Oliveira, Luedji 

Luna, Leon Reis, Luiza Nobel e Arquelano.

Déo Cardoso
Emerson “Déo” Cardoso é diretor e roteirista 

audiovisual, fotógrafo, e professor universi-

tário. Graduadoem Comunicação Social pela 

Universidade de Fortaleza (2001), Déo possui 

especialização emDramaturgia pelo Institu-

to Dragão do Mar de Arte e Cultura (2001) e 

Mestrado em Belas Artes/Cinemapela Uni-

versidade de Ohio, EUA, (2006), sob a super-

visão do Diretor e Produtor Croata Rajko Gr-

lic(diretor de Border Post, Josephine, White 

Roses, etc.). Em 2005, Déo recebeu o Prêmio 

Hollis Perry doEstado de Ohio, EUA, pelo pro-

jeto Porto of Rafts (Porto de Jangadas). De 

volta ao Brasil em 2007, Déotêm realizado 

diversos curtas-metragens de ficção e do-

cumentários. Em 2018, foi contemplado em 

1ºlugar no Edital Longa Baixo-Orçamento 

Afirmativo, promovido pela Agência Nacio-

nal de Cinema(ANCINE) pelo projeto “Cabeça 

de Nêgo”. O projeto acaba de ser concluído 

e integrará o circuito deFestivais de Cinema 

enquanto aguarda data de lançamento em 

circuito comercial.

Izabel Cruz Melo
Pesquisadora e professora. Doutora em Meios 

e Processos Audiovisuais pela ECA-USP,pro-

fessora da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), onde coordena o projeto depesquisa 

e extensão “Cinema e História: campos em di-

álogo”. Pesquisadora associada naFilmogra-

fia Baiana, integrante do Grupo de Pesquisa 

“História e Audiovisual: circularidadese formas 

de comunicação”. Autora do livro “Cinema é 

mais que filme”: uma história dasJornadas de 

Cinema da Bahia (1972-1978) (2016) e co-orga-

nizadora do Sete Esquinas:Panoramas socio-

culturais nas Ciências Humanas (2013), além 

de participar de outraspublicações em livros 

e revistas. Tem interesses de pesquisa vincu-

lados à história ehistoriografia do cinema, for-

mação, cineclubismo e festivais.

Leon Reis 

Formado em audiovisual na Escola de Audio-

visual da Vila das Artes em Fortaleza-Ce. Um 

dos idealizadores e curadores da Mostra Ne-

gritude Infinita realizada em 2017 no Edital 

Telas Abertas na Vila das Artes, no Programa 

de Ocupação do CCGBJ(Centro Cultural do 

Grande Bom Jardim), e com II edição reali-

zada pelo edital da TAC (Temporada de Arte 

e Cultura) do Dragão do Mar em 2019 e III 

edição de forma virtual por meio do edital 

de Patrocínio a Festivais Culturais da SECUL-

TCE.  Organizador dos dados da pesquisado 

Censo dos Profissionais Negres do Audiovi-



151sual Cearense realizado dentro da Negritude 

Infinita. Mediador da Mesa do II Seminário 

Negritude Infinita: Enunciados, quebras de 

expectativas e opacidade no cinema negro. 

Diretor e roteirista do filme Cartuchos de 

Super Nintendo em Anéis de Saturno (2018). 

Professor de teorias narrativas com trabalhos 

de orientação no ateliê de produção da Es-

cola de Audiovisual da Vila das Artes em No-

vembro de 2019, Professor do Ateliê de Prod. 

Audiovisual no CCGBJ também em 2019.  Jurí 

convidado no Festival internacional Drunken 

Film Fest em Oakland-Califórnia em 2020. 

Continuísta, trabalhou recentemente na sé-

rie de tv de Roberta Marques (produzida pela 

Latidude Audiovisual): Meninas do Benfica 

como Assistente de Continuidade em 2019. 

É tradutor e legendador de inglês, e pesqui-

sador do trabalho de Oscar Micheaux.

Lidia dos Anjos
Lidia dos Anjos é atriz de cinema e teatro, 

figurinista, diretora de arte epesquisadora. 

Está graduando em Licenciatura em Teatro 

pela UniversidadeFederal do Ceará, formada 

pelo Curso de Princípios Básicos do Teatro, 

CPBT -Teatro José de Alencar. Foi figurinis-

ta nos curtas-metragens UM CAPITULO AN-

TESDO FIM, dir. Gustavo Mineiro, NENÚFA-

RES, dir. Beatriz Lizaviêta, GLENDA, dir.Pablo 

B. Silvino, curta inédito. Foi também direto-

ra de arte dos curtas: VS. EX. SRA.TRISTEZA, 

dir. Clébson Oscar e Wilken Misael, 17 min, 

2017 e CARTUCHOS DESUPER NINTENDO 

EM ANÉIS DE SATURNO, dir. Leon Reis, 2018. 

Fez ainda apreparação de elenco dos filmes 

IRACEMA, dir. Francisco Carneiro, 2017 eAN-

DROS, dir. Anio Tales Carin, 2018.

Lílian do Rosário 

Lilian do Rosário é nortista do nascida no 

Amapá que atualmente reside em Fortaleza-

-Ce. Atua como videomaker, fotógrafa e pes-

quisadora. Bacharela em Cinema e Audio-

visual pela Universidade Federal do Ceará e 

Mestre em Artes pelo PPGARTES-UFC, com-

põe a curadoria da Mostra Negritude Infini-

ta, além de pesquisar sobre gênero e raça no 

cinema contemporâneo brasileiro realizado 

por mulheres.

Luca Salri
Luca Salri é Professor de História, com Espe-

cialização em História da África e Africanida-

des. É pesquisador, realizador, cineclubista, 

artista periférico e estudante de Cinema. Cos-

tumeiramente, coloca no papel - real ou virtu-

al - suas palavras, mesmo que ninguém peça! 

É colaborador costumeiro no blog SMUC! (Só 

Mais Uma Coisa!) Assinou alguns trabalhos de 

montagem com material de arquivos, além 

de realizar curtas durante sua estadia no cur-

so de cinema. Possui diversas participações 

em trabalhos de audiovisual assumindo diver-

sas funções - assistente de direção e fotogra-

fia, produção de set e continuísta. Atualmente, 

administra o perfil do Instagram (@centreiro) 

dedicado ao Centro de Fortaleza.

Luly Pinheiro 
Fotógrafa e artista visual, transita entre a fo-

tografia still e o vídeo. Em produções audio-

visuais já atuou em  funções na equipe de 

fotografia, assistência de direção e edição e 

montagem de vídeos e curtas-metragens ce-

arenses. Desenvolve também trabalhos em 

curadoria e produção cultural. É graduada 

em cinema e audiovisual pela Universidade 

Federal do Ceará. Tem desenvolvido traba-

lhos que investigam na imagem e na pala-

vra possibilidades de resgate de memórias e 

experiências apagadas pela colonialidade.

Magno Rodrigues
Carlos Magno Rodrigues é licenciando do cur-

so de Licenciatura em Teatro do IFCE. Come-

xperiência no teatro, cinema e publicidade, 

o ator de 25 anos já atuou em filmes dentre-



152 curtas e longas metragens. Atuou nos curtas 

“Arianas” de Hylnara Anny, ‘Vs. Ex. SraTriste-

za” de Clébson Oscar. No teatro participou 

dos espetáculos Woyzeck, Tempo deEspera 

e do seu solo Neuza, esse último que pas-

sou por festivais e mostras, sendoreconheci-

do com prêmios de Ator, Espetáculo, Texto e 

outras categorias. Recentementeparticipou 

da série “Meninas do Benfica” e Atualmen-

te circula com o espetáculo “TodoCamburão 

Tem Um Pouco de Navio Negreiro”, do Nóis 

de Teatro.

George Ulysses
George Ulysses é Abian no Ilè Ibá Asé Possun 

Aziri, Pós-graduando em Comunicação pela 

Universidade Federal do Ceará, onde pesqui-

sa Arte da Pessoa Negra e seus modos de co-

municação. Investiga a produção de sentidos 

na imagem gerada pela Pessoa Negra, bem 

como a semiótica do Terreiro. Costurando o 

conceito de ancestralidade, muito pautado 

pelo Candomblé, mas não apenas. Tem 26 

anos e acredita que arte, política e vida são a 

mesma coisa.

Luciana Oliveira
Luciana Oliveira é graduada em audiovisual 

e Mestra em Cinema e Narrativas Sociais pela 

Universidade Federal de Sergipe. É cineasta 

e Co-idealizadora da EGBE- Mostra de Cine-

ma negro de Sergipe. É integrante da equipe 

do Festival Sergipe de Audiovisual(SERCINE) 

e também integra o Fórum Permanente de 

Audiovisual de Sergipe.

Mara Rachel
Artista preta, nascida em Varjota -Ceará, mas 

mora desde o primeiro mês de nascimento 

na Jurema em Caucaia. Graduando em li-

cenciatura em teatro.Começou a fazer teatro 

em 2011 no CPBT no teatro José de Alencar 

e desde então atua na sua profissão. Dentre 

esses destaques tem trabalhos com o cine-

ma como o curta “ESPAVENTO” que teve a 

sua estreia na 22 mostra de cinema de Tira-

dentes em Minas Gerais. Atualmente faz par-

te do coletivo Urbano_Cultural junto com ar-

tistas do município de caucaia organizando 

o sarau marginal pela Caucaia.

Naymare Azevedo
Naymare Azevedo, mestranda no programa 

de pós-graduação interdisciplinar em Cultu-

ra e Sociedade do Instituto de Humanidades 

Artes e Ciência da Universidade Federal da 

Bahia. Produtora audiovisual e cultural for-

mada em Gestão de Políticas Públicas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Nor-

te. Atua na área de produção executiva de 

projetos audiovisuais e culturais desde 2013. 

É sócia do hub de cultura @Mercadao.CC, 

coordena o projeto @AFROTONIZAR  de for-

mação de jovens negros nos setores da eco-

nomia criativa. Produz o festival de música 

e cultura digital @digitaliabr. Estreou como 

diretora e roteirista documental com o cur-

ta-metragem “Terreiro de Memórias (2016)”, 

assinou a produção executiva da web sé-

rie “SEPTO” e está em desenvolvimento do 

seu primeiro longa metragem, “Minha Avó é 

Nagô” em parceria com a cineasta Everlane 

Moraes. Atualmente vinculada nos Grupos de 

Pesquisa do Observatório de Economia Cria-

tiva OBEC/UFBA e Afronarrativas Visuais PP-

GECC/ Febf/ UERJ, desenvolvendo pesquisas 

sobre a implementação de iniciativas de fo-

mento aos setores da economia criativa em 

territórios periféricos para população negra 

e a descolonização do imaginário subjetivo 

de corpos negros.

Paolla Martins
Paolla Martins, realizadora audiovisual e co-

municadora popular. Formada em Edu-

comunicação pela Tv USP e Ong Viração 

Educomunicação. Diretora e roteirista dos 

curtas-metragens Curimba, 19”. doc. 2018, 



153que busca vivenciar experiências afro-reli-

giosas na periferia do Pici. - Selecionada na 

Mostra Olhar do Ceará do 28º Cine Ceará - 

Festival Ibero-americano de Cinema - 2018;  

Serra Alheia, 8”. doc. 2018, documentário que 

registra a viagem de um grupo de pratican-

tes de catimbó de Fortaleza à Serra da Tu-

cunduba, em Caucaia. – Selecionado no 11º 

Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 

– Brasil, África e Caribe - 2018;  Onde a noi-

te não adormece, 14”. fic. 2018, codireção Ro-

drigo Ferreira, a partir da experiência do te-

atro de rua, propõe um resgate dos corpos 

e memórias ancestrais que habitam as en-

cruzilhadas. - Selecionada na Mostra Olhar 

do Ceará do 29º Cine Ceará - Festival Ibero-

-americano de Cinema - 2019; Papoulas, 12”. 

fic. 2019, realizado durante o TCC – Curso de 

Realização em Audiovisual da Vila das Artes.

Rayanne Layssa 
Rayanne Layssa é graduanda em Cinema na 

Universidade Federal de Pernambuco, in-

tegrante do MAPE (Mulheres do Audiovisu-

al Pernambuco), Assistente de curadoria no 

Festival Internacional de Realizadoras (Fin-

car) em 2018, Curadora do festival de artes 

integradas Palco Preto em 2018, Curadora 

da II Mostra Itinerante de Cinemas Negros 

Mahomede Bamba ( 2019). Ela compôs o Júri 

ABD/APECI como representante MAPE no X 

Janela Internacional de Cinema (2018). Foi 

Júri e Crítica jovem do XIV Panorama Coisa 

de Cinema (2018).

Rodrigo Ferreira
Rodrigo Ferreira, realizador audiovisual do 

Pici, território retomado com a luta por terra 

e moradia. Diretor e roteirista dos curtas-me-

tragens Janela do alto, 16”. fic. 2019,  aborda 

a questão do encarceramento preto e a cos-

movisão sobre fuga e liberdade na periferia. 

Realizado durante o TCC - Curso de Realiza-

ção em Audiovisual da Vila das Artes – Sele-

cionado no 12º Encontro de Cinema Negro 

Zózimo Bulbul - Brasil, África e outras Diás-

poras - 2019; Onde a noite não adormece, 14”. 

fic. 2018, co-direção Paolla Martins, a partir da 

experiência do teatro de rua, propõe um res-

gate dos corpos e memórias ancestrais que 

habitam as encruzilhadas. - Selecionado na 

Mostra Olhar do Ceará do 29º Cine Ceará - 

Festival Ibero-americano de Cinema - 2019; 

Serra Alheia, 8”. doc. 2018, documentário que 

registra a viagem de um grupo de pratican-

tes de catimbó de Fortaleza à Serra da Tu-

cunduba, em Caucaia. – Selecionado no 11º 

Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 

– Brasil, África e Caribe - 2018.
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