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O negro e o racismo como objetos de estudo 

 
 

A representação dos negros na mídia é um dos temas de 
maior debate no mundo atual. No Brasil, desde meados dos anos 
2000, tais discussões chegaram à televisão, alavancadas pela 
proeminência alcançada por atores como Camila Pitanga, Taís 

Araújo e Lázaro Ramos. À medida que esses nomes ganharam 
maior destaque em novelas e seriados da Rede Globo de Televisão, 
cresceram também os debates a respeito das personagens 
comumente interpretadas por profissionais afrodescendentes na 
maior emissora do país. Mais recentemente, a polêmica em torno 
da ausência de indicados negros nas edições do Oscar de 2015 e 
2016, seguida de um grande número de indicações e vitórias no 
ano de 2017, reacendeu antigos questionamentos sobre as 
oportunidades de trabalho oferecidas aqueles profissionais em 
Hollywood1. Nesse sentido, o racismo no cinema brasileiro (como 
em qualquer outra parte do mundo) deve ser compreendido à luz 
da História. 

O filme é um produto de seu tempo e da sociedade que o 
produziu. Isso significa que uma obra cinematográfica deve ser 
analisada a partir de seu contexto histórico, atentando-se para as 

condições materiais, relações sociais, ideias em voga e predileções 
estéticas vigentes em um determinado momento da História. 
Trata-se, pois, de um todo complexo, que apresenta rupturas e 
continuidades ao longo do tempo. 

                                                            
1 Ver anexo “Uma breve história dos negros no Oscar”. 
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Tomando-se o filme como fruto de uma sociedade em um 
determinado momento, é correto assinalar que as relações de 

trabalho existentes em uma indústria cinematográfica, bem como 
as representações veiculadas pelas obras fílmicas elaboradas por 
essa mesma indústria, tendem a reproduzir as contradições sociais 
existentes. Essa observação é bastante importante, especialmente 

no estudo do racismo no cinema brasileiro. Muitas produções 
cinematográficas brasileiras veicularam representações 
contraditórias da população negra e das heranças culturais de raiz 
africana. Este é um processo notável desde o final do século XIX e 
que se estende até os dias atuais. 

Historicamente marginalizada, a população negra, no Brasil, 
tornou-se o contingente que encontra menos possibilidades de 

ascensão devido às condições sociais cujas raízes estabelecidas 
remontam ao período colonial. Assim, a indústria cinematográfica 
nacional foi, desde seu surgimento, caracterizada por uma série de 
obstáculos que negligenciavam profissionais negros, sem reconhecê-
los pela qualidade e relevância de seus trabalhos, restringindo-os, 
muitas vezes, a papéis de serventes, criminosos ou figurantes. Outro 
exemplo marcante é a questão das religiões de matriz africana: 
embora algumas das tradições provenientes dessas crenças fossem 
celebradas em datas específicas – podemos mencionar as oferendas a 
Iemanjá durante os festejos de Ano Novo –, tais cultos foram 
combatidos pelo Estado e pelas elites do país ao longo do século XX. 
No cinema, por sua vez, tais religiões foram representadas sob o viés 

do exotismo, da feitiçaria e do folclore, muitas vezes oferecendo um 
contraponto “demoníaco” ao catolicismo. Convém ressaltar ainda o 
caso do samba, que embora exaltado como uma de nossas expressões 
musicais de maior valor, teve suas origens negras ‘apagadas’ – em 

muitas das produções cinematográficas nacionais dos anos 1940 e 
1950, sambas foram interpretados por autores-cantores brancos. 

Todavia, se tais contradições foram marcantes durante um 
período que abrange pouco mais de um século, é incorreto afirmar 
que a figura do negro ocupou sempre um espaço reduzido no cinema 
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brasileiro. É possível encontrar, na produção nacional, exemplos de 
filmes que trouxeram profissionais negros em papéis de destaque – 

ora como protagonistas, ora como personagens secundárias de 
grande peso no desenvolvimento da trama – e que se tornaram 
grandes sucessos de crítica e/ou bilheteria. Alguns desses títulos 
foram saudados pela crítica especializada justamente por apresentar 

novas formas de representação do negro, de modo que vieram a ser 
considerados projetos marcantes na cinematografia nacional. Além 
disso, não podemos esquecer a proeminência alcançada por nomes 
como Grande Otelo e Ruth de Souza, profissionais prestigiados 
internacionalmente – apesar de terem convivido com uma série de 
injustiças profissionais ao longo de suas carreiras. 

Em muitas produções cinematográficas confluem tanto 

ideais racistas, quanto antirracistas. Muitas vezes, a denúncia à 
discriminação racial divide a cena com uma espécie de 
paternalismo branco, que minimiza a importância da luta 
promovida pelos negros. Ou então, haverá um forte tom de 
repúdio às desigualdades raciais, ao mesmo tempo em que a luta 
pela emancipação do negro é mostrada como uma espécie de 
missão dos protagonistas de ascendência europeia. Em vista disso, 
cabe aqui retomar o raciocínio elaborado pelo pesquisador Douglas 
Kellner (2003, p. 123): as produções cinematográficas não 
costumam se apresentar como eminentemente conservadoras ou 
revolucionárias, mas procuram enveredar por ambos os campos a 
fim de conquistar um público maior e garantir o retorno financeiro 

para seus estúdios. Portanto, o cinema emerge como um “campo 
de batalha entre grupos sociais em competição”, de modo que não 
podemos ignorar as assimetrias socioeconômicas existentes entre 
tais grupos. 

Por isso, estudar o racismo e a representação do negro no 
cinema brasileiro ao longo da História é um grande desafio, porém, 
as dificuldades não se restringem apenas ao entendimento da 
complexidade e das contradições que marcaram a sociedade 
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brasileira. Há também uma ausência de grandes referências 
bibliográficas que tenham se dedicado a debater esses temas.  

Em um interessante artigo publicado em 2003, Noel dos 
Santos Carvalho assinalou a existência de três obras de fôlego sobre a 
presença do negro no cinema brasileiro: ‘O negro e o cinema 
brasileiro’, assinado pelo crítico e escritor João Carlos Rodrigues 

(1988)2, ‘Barravento: O negro como possível referencial estético no 
cinema novo de Glauber Rocha’, fruto de uma dissertação defendida 
por Celso Prudente (1995) e ‘Tropical Multiculturalism: A 
comparative history of race in Brazilian cinema and culture’ (1997)3, 
assinada pelo pesquisador estadunidense Robert Stam. Dos trabalhos 
mencionados, apenas o primeiro e o último buscam traçar um 
panorama histórico sobre a figura do negro na cinematografia 

nacional, desde o período silencioso até as respectivas datas de 
publicação. A escassez de biografias, que nos permitiriam conhecer 
melhor a vida e a obra das personalidades negras, é outro ponto que 
ajuda a compreender a limitação do material disponível para 
pesquisa sobre as trajetórias desses profissionais. 

Outra dificuldade que não deve ser menosprezada é a 
questão da materialidade das fontes. Uma história do negro e do 
racismo no cinema brasileiro deve ser feita não somente a partir 
dos filmes em si, mas também das publicações – sejam elas 
especializadas ou não na área de cinema – que divulgaram notícias 
sobre os processos de produção, circulação e recepção das 
produções fílmicas. Além disso, são igualmente importantes os 

arquivos referentes aos estúdios brasileiros e as demais instituições 
que acompanharam o desenvolvimento da indústria 
cinematográfica no país – como a censura oficial e observadores 

                                                            
2 RODRIGUES, João Carlos. O negro brasileiro e o cinema. São Paulo: Globo, 1988. Reeditado em 
versão atualizada no ano de 2011 pela Editora Pallas.  

3 STAM, Robert. Tropical multiculturalism: A comparative history of race in Brazilian cinema and 

culture. Durham: Duke University Press, 1997. Publicado posteriormente no Brasil em 2008. STAM, 

Robert. Multiculturalismo tropical: Uma história comparativa da raça na cultura e no cinema 
brasileiros. São Paulo: Edusp, 2008. 
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estrangeiros que representavam as grandes companhias dos 
Estados Unidos e da Europa. Todavia, encontrar e/ou ter acesso a 

tais documentos não é uma tarefa simples.  
Parte dos jornais e revistas que circularam no Brasil nas 

primeiras décadas do século XX se perdeu devido à ação do tempo 
ou, apesar das medidas de preservação, encontra-se em um estado 

tão frágil que o manuseio por parte dos pesquisadores é proibido. 
Também é considerável a quantidade de filmes perdidos, uma vez 
que as primeiras técnicas de reprodução e armazenamento das 
películas não garantiam a durabilidade do suporte físico das 
imagens4. Cabe mencionar, além disso, que muitos exibidores 
alteravam os filmes adquiridos, realizando cortes e colagens para 
torná-los mais “atrativos” aos olhos dos espectadores, o que dificulta 

a reconstituição da versão original de alguns dos títulos ainda 
preservados. No que diz respeito aos documentos oficiais, convém 
destacar que parcelas significativas da produção referente à censura, 
até o final do primeiro governo Vargas, foram destruídas. Por outro 
lado, o acesso à documentação produzida por observadores 
estrangeiros demanda tempo e dinheiro para a realização de viagens 
internacionais. 

Por fim, há a possibilidade de se recorrer aos profissionais 
negros por meio de entrevistas e trabalhos acadêmicos a fim de 
registrar e debater suas contribuições ao cinema nacional. No 
trabalho com a História Oral, outros questionamentos são 
apresentados ao pesquisador, como o tempo de vida do 

entrevistado; a formulação de questões que permitam a obtenção 
de informações relevantes sem cercear ou direcionar aquele que 
fala; e o próprio ato de recorrer à memória para narrar suas 
experiências, uma vez que os pesos das alterações de nossas 

lembranças e do esquecimento não podem ser desconsiderados. 

                                                            
4 Como bem salienta Rodrigues (1998), as dificuldades de preservação de filmes antigos resultaram 

na perda de importantes trabalhos estrelados por nomes como Abdias do Nascimento, Pérola Negra 
e Benjamin de Oliveira. 
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Um último elemento que deve ser levado em consideração, 
antes de darmos início à nossa análise histórica, é a influência das 

indústrias cinematográficas estrangeiras na produção nacional. Ao 
longo do século XX, as produtoras brasileiras tiveram como 
padrões de qualidade os grandes estúdios europeus e, mais 
notadamente, hollywoodianos, de modo que buscaram reproduzir 

estruturas de criação e relações de trabalho semelhantes às 
existentes naqueles lugares. A inspiração nesses modelos levou à 
estruturação de uma indústria cinematográfica que privilegiava o 
padrão de beleza branco e um estilo de vida característico das 
classes médias-altas5.  

Isso não significa dizer que as tentativas de reprodução dos 
padrões estrangeiros se deram sem mudanças e adaptações. 

Conforme destacamos acima, certos atores negros receberam papéis 
de grande relevância – ainda que tais oportunidades surgissem de 
forma esporádica, não estivessem ao alcance de todos e fossem 
vinculadas às contradições presentes na sociedade brasileira. Stam 
(2008), por exemplo, considera que os filmes nacionais ofereceram 
aos profissionais afrodescendentes possibilidades de trabalho 
praticamente inexistentes em Hollywood. 

Em um estudo clássico sobre a representação do negro no 
cinema estadunidense, o professor e militante Donald Bogle (2002) 
assinalou a existência de cinco estereótipos que persistiram com 
certa legitimidade ao longo do tempo:  

 

- o tom, uma figura masculina bondosa e submissa sempre 
disposta a servir seus superiores brancos;  

- a mammy, contraparte feminina do tom;  
- o coon, personagem tolo e preguiçoso criado para 

finalidades ‘cômicas’;  

                                                            
5 Para um panorama geral do desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil e a influência 

hollywoodiana no país, vale consultar os estudos clássicos: BERNARDET, Jean-Claude. Cinema 

brasileiro: propostas para uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009; GOMES, Paulo 
Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
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- a tragic mulatto, jovem negra de pele clara comumente 
punida por representar o “pecado” da miscigenação; 

- o black buck, homem que deseja subverter as relações 
raciais existentes e apresenta uma descontrolada 
inclinação para violentar jovens brancas.  

 

A recorrência de estereótipos também está presente no 
cinema brasileiro, contudo, algumas produções nacionais 
veicularam olhares variados a respeito dos negros, especialmente 
quando ligadas a representantes do movimento negro, intelectuais 
de esquerda e pensadores antirracistas. 

Nosso objetivo ao elencar tais dificuldades não é esmorecer o 
pesquisador que deseja trabalhar com a História do cinema 

brasileiro, mas pontuar alguns dos desafios que poderá encontrar 
ao longo de seu trabalho. Além disso, pensar o filme em associação 
com outras fontes documentais permite compreender melhor suas 
relações com a sociedade que o produziu. Nesse sentido, 
apresentamos algumas reflexões sobre as representações do 
racismo e do negro no cinema brasileiro, porém, não é nosso 
objetivo esgotar tais discussões. Em verdade, esperamos que os 
debates aqui apresentados possam estimular a produção de novas 
pesquisas sobre esses temas. 

 





 
 
 

2 
 

O negro no cinema silencioso brasileiro 

 
 

A abolição da escravatura não representou uma ruptura 
definitiva das estruturas sociais que, historicamente, separavam 
negros e brancos no Brasil. Tais continuidades podem ser 
explicadas pelo fato de que, apesar dos movimentos de luta 

organizados por escravos e negros libertos no país, a assinatura da 
Lei Áurea deve ser compreendida como uma ação motivada tanto 
por questões internacionais, quanto pelas transformações na 
economia brasileira durante a segunda metade do século XIX.  

De um lado, a Inglaterra havia se engajado em uma 
campanha mundial de combate ao tráfico negreiro que levou 
diversos países a substituir a mão-de-obra escrava por 
trabalhadores assalariados. As motivações inglesas foram muito 
mais econômicas do que morais, uma vez que os assalariados eram 
também consumidores em potencial para os produtos que o país 
exportava. Por outro lado, as proibições internacionais levaram as 
oligarquias cafeeiras a adotar a mão-de-obra livre, uma medida 

que também interessava aos empresários envolvidos no nascente 
processo de industrialização brasileiro. 

Então, o processo de libertação dos escravos se consolidou 

segundo os parâmetros da elite política e econômica do país, sem 
que houvesse um projeto visando promover a integração da 
população negra à sociedade imperial. Nesse cenário, os 
afrodescendentes continuaram a formar a maior parte da 
população marginalizada, vivendo em condições miseráveis. 
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Mesmo a passagem da monarquia para a república, em 1889, 
pouco alterou esse cenário1. 

A abolição gerou uma situação paradoxal no que diz respeito 
às oportunidades de trabalho para a população negra. Na virada do 
século, os governos republicanos adotaram medidas para incentivar 
a vinda de imigrantes para o país, contudo, nem todas as pessoas 

eram bem-vindas segundo a lógica do pensamento dominante a 
época, caracterizado por ideais racistas. Segundo muitos intelectuais, 
o 'atraso’ do Brasil em comparação às grandes potências europeias 
era explicado pela composição étnica da população, formada 
amplamente por negros, indígenas e mestiços. Logo, defendiam 
esses pensadores, a modernização nacional só seria possível 
mediante o branqueamento da população, resultando no 

estabelecimento de medidas para favorecer a entrada de europeus 
no país, ao mesmo tempo em que foram criados obstáculos à 
imigração de asiáticos e africanos2. Após servirem como base da 
economia brasileira por aproximadamente quatro séculos enquanto 
escravizados, os negros passaram a ser vistos como um grupo 
indesejado pelos grandes latifundiários que haviam explorado essa 
mesma população e também pelos empresários que passavam a 
ganhar forças na cena política nacional  

A política de branqueamento atingiu os mais diversos 
setores da sociedade. No afã de aproximar o Brasil da Europa por 
meio do clareamento da população, as religiões de matriz africana 
foram perseguidas pelo Estado. O Código Penal de 1890 equiparou 

os cultos afro-brasileiros a crimes como o charlatanismo. A polícia, 
por sua vez, foi mobilizada para fiscalizar os locais de celebração e, 

                                                            
1 Sobre os processos de luta pela abolição e as feridas do escravismo no país, consultar CHALOUB 
(2011); COSTA (2008) e REIS (2012). 

2 A questão do branqueamento mobilizou diversos intelectuais, políticos e cientistas da virada do 

século XIX para o XX no Brasil, tais como Joaquim Nabuco, Pereira Barreto e Nina Rodrigues. É 
importante destacar que embora tais ideias fossem dominantes, intelectuais de renome como Manoel 

Bomfim produziram importantes trabalhos criticando os ideais racialistas e defendendo o 

reconhecimento da importância da população negra na formação do país. A respeito do tema ver 
HOFBAUER (2006). 
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quando julgou necessário, prendeu e puniu as pessoas 
responsáveis pelos mesmos. Havia um grande temor – por parte 

da população de maioria católica – alimentado por concepções 
preconceituosas, que associava essas correntes religiosas à 
feitiçaria (MAGGIE, 1992). 

Da mesma forma, merece ser mencionado que, durante esse 

período, houve uma nova segregação do espaço urbano. Até então, 
a população pobre das grandes cidades – geralmente considerada 
pelo Estado e pelas elites como uma massa desorganizada e 
potencialmente perigosa – costumava morar em cortiços das 
regiões centrais. A ideia de progresso defendida pelos governos 
republicanos exigia uma remodelação desses espaços, sobretudo no 
Rio de Janeiro, então capital nacional, que passou por uma grande 

reforma urbana ao início do século XX. Esse processo ficou 
conhecido por dois nomes que revelam seu caráter contraditório: 
de um lado, foi chamado de Reforma Pereira Passos, remetendo ao 
prefeito responsável por coordenar o projeto de tornar o Rio de 
Janeiro uma cidade cosmopolita; por outro, ficou popularmente 
conhecido como “Bota-Abaixo”, uma vez que a realização de 
grandes obras públicas tinha por objetivo ‘limpar’ o centro carioca 
das camadas populacionais consideradas indesejáveis. Assim, o 
“Bota-Abaixo” empurrou a população pobre dos cortiços para os 
morros, dando origem a novos espaços de moradia precária, que 
vieram a ser chamados de favelas. Uma parcela significativa dessa 
população miserável era formada por ex-escravos e seus 

descendentes (GOMES, 1990). 
Apesar das formas de discriminação e marginalização 

existentes, o discurso oficial da República Oligárquica brasileira 
evitava um posicionamento abertamente favorável à ideia de 

superioridade branca. Havia na sociedade da época um ideal 
romantizado de harmonia racial, que ignorava as precárias 
condições de vida da população negra e impedia a elaboração e 
aplicação de quaisquer projetos políticos visando mudar a 
realidade nacional. 
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No calor dessas mudanças, o cinema chegou ao Brasil no 
final dos anos 1890. Tal qual ocorreu em outras regiões do mundo, 

a invenção não foi inicialmente vista como uma forma de arte ou 
lazer, mas foi considerada uma novidade científica cujo atrativo 
principal era capturar e reproduzir imagens do cotidiano. Nesse 
sentido, muitos dos primeiros cineastas brasileiros estiveram 

voltados, especialmente, para a produção de filmes que 
apresentassem a ‘realidade’ do país. Em consonância com os ideais 
de modernização vigentes, muitas dessas produções privilegiavam 
os ambientes urbanos, os grandes eventos públicos e também as 
belezas naturais brasileiras (BERNARDET, 2009, p. 37-45).  

A população negra, porém, não passou despercebida ao olhar 
dos primeiros cineastas que atuaram no Brasil. Por meio dos 

títulos das obras registradas e de material jornalístico, Stam afirma 
que é possível assinalar a existência de filmes que tinham festejos e 
danças de origem africana como mote. Muitas dessas obras, 
infelizmente, foram perdidas. Filmes que buscaram registrar o 
cotidiano nas cidades brasileiras também captaram a presença de 
afrodescendentes. A exemplo disso, após a Revolta da Chibata, em 
19103, o marinheiro João Cândido se tornou uma figura de grande 
interesse por parte dos cineastas que circulavam pelo país. Além 
disso, embora o acesso aos espaços de exibição de filmes estivesse 
restrito às elites brasileiras, algumas fotografias da época atestam a 
presença esporádica de espectadores negros (STAM, 2008, p. 97-
98 e 101-102). 

A produção de caráter ficcional foi alavancada a partir dos 
anos 1910, inspirada pelas experiências realizadas na Europa e, 
principalmente, nos Estados Unidos. Em 1915, o cineasta 
estadunidense D. W. Griffith3 lançou ‘O nascimento de uma 
                                                            
3 A Revolta da Chibata eclodiu no Rio de Janeiro e mobilizou um grande contingente de marinheiros. Uma 

de suas principais motivações era a preservação de divisões que remontavam ao período da escravidão. 
Os oficiais, em sua maioria, eram homens brancos provenientes de famílias que compunham a elite 

política nacional. Os marinheiros, por sua vez, eram negros submetidos a péssimas condições de trabalho, 

castigos físicos e que recebiam salários irrisórios. Após a revolta ser sufocada pelo governo federal, suas 
lideranças foram duramente punidas. Consultar: MAESTRI (2000). 
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nação’, filme esteticamente revolucionário e profundamente racista 
que se converteu em um marco no processo de consolidação da 

fórmula cinematográfica hollywoodiana. Griffith investiu em uma 
produção caracterizada por grande esmero técnico, personagens 
envolventes e um método narrativo que favorecia a imersão do 
espectador na trama fílmica. Por meio de tais princípios, o diretor e 

produtor planejava tornar o cinema estadunidense uma forma de 
arte respeitável e uma indústria lucrativa. 

‘O nascimento de uma nação’ apresenta uma visão simpática 
ao movimento supremacista Ku Klux Klan, enquanto representa a 
população negra como desajustada, composta por pessoas 
perigosas, indolentes ou traiçoeiras. O épico de mais de três horas 
de duração lançou as bases para a cinematográfica hollywoodiana 

predominante até metade do século XX, apresentando 
características como a narrativa linear, maniqueísmo no trato dos 
personagens e a utilização de elementos técnicos, sonoros e visuais 
de forma redundante, a fim de acentuar emoções e reforçar o 
envolvimento do espectador com a trama4. 

Baseado no romance de Thomas Dixon Jr.5, ‘O nascimento 
de uma nação’ deu início à tendência de adaptações literárias em 
Hollywood, que logo se espalhou por outras partes do mundo e não 
tardou a ganhar terreno no Brasil. Ironicamente, muitos filmes 
nacionais lançados a partir da segunda metade da década de 1910 
eram baseados em produções literárias do Romantismo – como ‘O 
Guarani’, ‘Iracema’ e ‘Ubirajara’ – os quais evocavam o ideal de 

harmonia de raças comumente difundido naquele período, 
especialmente por meio de uma representação idealizada dos 
indígenas. 

 É interessante notar que tais produções ficcionais geraram 

uma situação controversa com relação aos atores. Embora essas 
obras tenham oferecido trabalhos de destaque a profissionais 

                                                            
4 Consultar: STAIGER (1988). 

5 "The Clansman: A Historical Romance of the Ku Klux Klan", de 1905. 
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afrodescendentes como Benjamin de Oliveira6, estes interpretaram, 
muitas vezes, apareciam de forma descaracterizada perante as 

câmeras, assumindo papéis de indígenas. Além disso, boa parte das 
personagens vividas por esses atores se comportava de forma 
submissa com relação às personagens brancas, chegando a 
abandonar suas famílias e crenças em favor dos costumes 

europeus. Contudo, se a figura dos indígenas era uma presença 
constante no cinema silencioso ficcional brasileiro, a representação 
da população negra foi relegada a um segundo plano e, 
geralmente, lembrada apenas em títulos cujas tramas giravam em 
torno da escravidão (RODRIGUES, 2011; STAM, 2008).  

 
Benjamin de Oliveira7 

 
 

Foi o caso, por exemplo, da adaptação de ‘A escrava Isaura’ – 

lançada em 1929. Baseada em outra obra literária relevante da 
escola romântica brasileira, o filme reproduziu muitas das 
concepções preconceituosas existentes no livro, trazendo uma atriz 
branca no papel da protagonista e conferindo pouco destaque às 

                                                            
6 Nascido no estado de Minas Gerais, Benjamin de Oliveira (1870-1954) iniciou sua carreira no circo 

e se tornou palhaço. Foi chamado de Rei dos Palhaços do Brasil e manteve suas atividades circenses 
até a década de 1940. Seus trabalhos, contudo, não se restringiram aos picadeiros: foi também 
compositor, ator, cantor e teatrólogo de grande renome (LOPES, 2011, p. 492). 

7 Fonte: https://circo-teatro-benjamim-de-oliveira-e-a-teatralidade-circense. Acesso 23.maio.2018. 

https://circo-teatro-benjamim-de-oliveira-e-a-teatralidade-circense/
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personagens negras. Ainda que sirva de motor para a trama, a 
escravidão é tratada apenas como pano de fundo para 

relacionamentos amorosos, sem suscitar maiores debates sobre 
suas consequências. Nesse sentido, embora os primeiros cineastas 
brasileiros jamais tenham produzido uma obra tão racista quanto 
‘O nascimento de uma nação’, defenderam os ideais de uma 

harmonia racial marcada pela submissão aos brancos e um notório 
desprezo pelas origens africanas do país (STAM, 2008, p. 121-123). 

 
A escrava Isaura (1929)8 

 
Foto de Ludovico Rossi e Alberto Cerri 

 

É importante destacar que, dada a importância desses filmes 
no Brasil, muitas das obras cinematográficas produzidas durante 
esse período foram influenciadas pelo modelo de produção 
hollywoodiano. Tal hegemonia se explica por uma conjuntura de 

fatores econômicos, políticos e estéticos. Ao longo dos anos 1920, 
as distribuidoras de filmes que atuavam a serviço dos estúdios 
estadunidenses firmaram convênios para monopolizar a 
importação de filmes europeus – eliminando, assim, a maior parte 
da concorrência no território brasileiro – e estabeleceram acordos 
com os exibidores para favorecer a divulgação das produções 

hollywoodianas. As grandes companhias cinematográficas dos 

                                                            
8 Fonte: http://www.bcc.org.br. Acesso 23.maio.2018. 

http://www.bcc.org.br/
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Estados Unidos passaram a arrendar, comprar e, posteriormente, 
construir salas de cinema no país. Os novos espaços para a exibição 

de filmes se assemelhavam aos luxuosos cinemas das grandes 
cidades estadunidenses, destacando-se perante as acomodações 
simples das estruturas previamente existentes (SIMIS, 1996). 

À medida que o cinema se tornou uma forma de lazer mais 

popular no cotidiano dos brasileiros, os filmes nacionais passaram 
a encontrar sérias dificuldades de escoamento. Os títulos 
hollywoodianos contavam não só com o apoio de uma bem-
estruturada rede de distribuição, mas também dispunham da 
colaboração dos exibidores locais. Por conseguinte, conforme 
destaca Anita Simis (1996, p. 77-80), os longas-metragens 
importados dos Estados Unidos se tornaram os ‘preferidos’ dos 

espectadores nos grandes centros urbanos; preferência que muitos 
donos de salas de cinema atribuíam à ‘baixa qualidade’ das 
produções nacionais. Nesse sentido, o cinema brasileiro procurou 
cada vez mais se aproximar dos padrões estabelecidos pelas 
produtoras estrangeiras, emulando uma série de valores e ideias a 
respeito de diferentes questões sociais, incluindo-se aí os abismos 
existentes entre negros e brancos no país. 

 



 
 
 

3 
 

Uma democracia racial? 

As décadas de 1930 e 1940 
 

 
Os anos 1930 foram marcados por uma série de mudanças 

nos cenários nacional e internacional. Os efeitos da crise 
econômica desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova 

York, em 1929, se alastraram pelo globo, atingindo as economias 
tanto de países industrializados, quanto de nações 
agroexportadoras. O comércio internacional estagnou, diversas 
empresas foram à falência e os índices de desemprego dispararam. 
Sem o apoio de órgãos de previdência social sólidos ou políticas 
estatais que permitissem à população pobre algum auxílio em 
tempos difíceis, muitas pessoas foram empurradas para a miséria. 

As dificuldades econômicas proporcionaram uma série de 

mudanças políticas. Como bem assinalou o historiador Eric J. 
Hobsbawm, a Grande Depressão derrubou governos à direita e 
esquerda ao redor do globo, possibilitando a ascensão de seus 

rivais por meio de golpes de Estado ou iniciativas democráticas. Na 
Europa, movimentos de orientação fascista se aproveitaram do 
momento para ampliar sua base de apoio popular. Críticos da 
democracia e da economia liberais, esses grupos defendiam a 
criação de governos fortes, em que um único líder comandaria o 
‘corpo’ obediente formado pela sociedade a fim de restaurar a 
estabilidade econômica1.  

                                                            
1 Ver os capítulos ‘Rumo ao abismo econômico’ e ‘A queda do liberalismo’. HOBSBAWM (1995, p. 90-143). 
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Para tanto, defendiam os dirigentes de partidos fascistas, era 
necessário encontrar e punir os ‘culpados’ pela crise. Os bodes 

expiatórios foram setores da população que conviviam 
historicamente com o preconceito e a marginalização social na 
Europa, em especial, os judeus e as correntes do movimento 
operário ligadas às esquerdas. Nesse sentido, os fascismos se 

valeram ideais de superioridade racial com o objetivo de defender e 
executar medidas de perseguições a tais grupos, acusados de 
‘degenerar’ a sociedade. 

Os ideais de um Estado forte, bem como as crenças de 
superioridade racial encontraram ecos na América Latina. No 
Brasil, a crise econômica fomentou a Revolução de 1930, que depôs 
a oligarquia cafeeira do poder e instaurou um novo governo 

encabeçado por Getúlio Vargas. Embora não caiba aqui uma 
discussão mais aprofundada das diferenças e semelhanças entre 
Vargas e seus antecessores, é importante mencionar que sua 
ascensão ao poder não representou uma ruptura nas estruturas 
sociais brasileiras, uma vez que o jogo político nacional se manteve 
basicamente inalterado. Ou seja: uma pequena aristocracia foi 
mantida no poder, enquanto boa parte da população estava à 
margem do processo político. De toda forma, Vargas ficou à frente 
do país até 1945, sendo um grande defensor do ‘Estado forte’, 
caracterizado por um poder executivo hipertrofiado2. 

O cenário da crise econômica foi propício para haver maior 
mobilização do movimento negro no país. Ao longo dos anos 1930, 

surgiram eventos destinados a debater a luta política em favor da 
conquista de direitos e melhoria das condições sociais, como os 
Congressos Afro-Brasileiros. Nos anos finais do governo Vargas, 
mais especificamente em 1944, o ator e intelectual Abdias do 

Nascimento3 criou o Teatro Experimental do Negro (TEN), voltado 

                                                            
2 A respeito da Revolução de 1930, que levou Vargas ao poder e suscitou diferentes interpretações 
por parte da historiografia brasileira, consultar DECCA (1981) e FAUSTO (1997). 

3 Um dos grandes nomes da intelectualidade brasileira, Abdias Nascimento (1914-2011) participou de 

diversas frentes do movimento negro, acompanhando e refletindo sobre suas mudanças ao longo do 
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a utilizar o teatro como forma de resgatar a História e fortalecer a 
consciência política da população negra no Brasil. Ao longo de sua 

história, o TEN contribuiu para formar e revelar uma série de 
talentos do teatro, cinema e televisão (RODRIGUES, 2011, p. 119 e 
STAM, 2008, p. 125). 

Entretanto, nem todas as organizações eram de caráter pró-

africanista. Em 1931, foi fundada a Frente Negra Brasileira, que 
almejava funcionar como uma espécie de partido para combater o 
racismo e favorecer a integração do negro à sociedade brasileira. O 
movimento, contudo, esfacelou-se em um grande número de 
dissidências, entre as quais, grupos que demonstraram grande 
simpatia para com o fascismo, cuja identificação ideológica 
estimulou o ataque a locais de realização de cultos afro-brasileiros 

(RODRIGUES, 2011, p. 118). 
Por outro lado, o período de 1930-1945 também foi marcado 

pela ascensão de novos apoiadores dos ideais de superioridade 
racial no Brasil, reforçando uma corrente de pensamento já 
existente com alguns elementos do fascismo europeu. O governo 
varguista manteve o movimento negro sob forte vigilância, uma 
vez que considerava tais iniciativas perigosas para a estabilidade 
interna do país. Muitos ativistas e pensadores foram perseguidos 
pelas forças policiais varguistas, especialmente após o início do 
regime ditatorial conhecido por Estado Novo (1937-1945), que 
proibiu a existência de partidos e agremiações políticas. A 
instauração da censura nesse período reforçou a perseguição, 

colocando na ilegalidade os jornais relacionados aos movimentos 
sociais. 

Defendendo que o papel da população era trabalhar junto ao 
Estado forte, o governo varguista reorganizou o sistema 

educacional para difundir a imagem daquilo que considerava ser o 
‘novo homem brasileiro’, preparado para trabalhar e servir a 
                                                                                                                              
século XX. Fundou o TEN como forma de buscar resgatar o valor da cultura negra no Brasil e 

transformar o teatro em um espaço de emancipação política. Foi ainda artista plástico, poeta, 
professor universitário, deputado e senador (ALMADA, 2009). 
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pátria. Essa nova visão de país levou o Estado a reforçar o ideal de 
‘harmonia de raças’, uma vez que qualquer tipo de conflito era 

visto um obstáculo ao fortalecimento da nação e à implementação 
das mudanças consideradas necessárias para o bem-estar da 
população. Assim, o discurso oficial apresentava o Brasil como 
fruto das significativas contribuições de europeus, negros e 

indígenas, ao mesmo tempo em que colocava o Estado paternalista 
como único responsável por efetivas mudanças sociais e buscava 
deslegitimar a atuação dos movimentos reivindicatórios (CODATO, 
2003; GOMES, 1988). 

Convém destacar que, em 1933, ocorreu a publicação de 
‘Casa Grande e Senzala’, importante estudo sociológico assinado 
por Gilberto Freyre4. Em seu livro, Freyre propôs um novo olhar 

sobre a miscigenação racial brasileira, tratando-a não como 
explicação para o ‘atraso’ do país, mas defendendo-a como 
elemento de fundamental relevância em nossa formação histórica. 
Partindo de uma perspectiva que viria a ser amplamente debatida 
e criticada nas décadas seguintes, Freyre argumentou que a 
miscigenação ocorrera de forma predominantemente pacífica, 
ressaltando as supostas relações harmônicas entre senhores e 
escravos no Brasil colonial. 

Todavia, é importante ressaltar que embora pregasse a igual 
importância das contribuições dos três grupos supracitados, eram 
os europeus que se sobressaíam no ideal de sociedade brasileira 
elaborado pelo governo varguista. Sem abandonar antigos 

interesses de ‘europeização’, o Brasil procurou exportar uma 
imagem de país moderno, em processo de industrialização e 
predominantemente branco. Para alcançar tal objetivo, o Estado 
passou a intervir diretamente nos costumes preservados pela 

população afrodescendente.  

                                                            
4 Importante nome da intelectualidade nacional, Gilberto Freyre (1900-1987) produziu diversos 

estudos nas áreas de História, Sociologia e Antropologia ao longo do século XX. Foi ainda jornalista, 

pintor e poeta. Ainda hoje, ‘Casa Grande e Senzala’ é estudado em diversos cursos de graduação no 
país (PALLARES-BURKE, 2005). 
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A favela – antítese do ideal de desenvolvimento e de 
branqueamento – se tornou um dos espaços predominantes de 

atuação da violenta força policial no período Vargas. Espaços 
dedicados ao culto de religiões de matriz africana foram fechados e 
seus responsáveis, presos. O samba passou por um processo de 
normatização: encampado pelo Estado, era protegido quando suas 

letras exaltavam a figura do então presidente ou o trabalhador 
brasileiro; concomitantemente, era perseguido e censurado caso 
evocasse a figura do malandro, festas populares ou a necessidade 
de se recorrer ao ‘jeitinho brasileiro’ para sobreviver em condições 
desfavoráveis5. 

O cinema também foi incluído neste projeto de integração 
nacional, no entanto, jamais deixou de fomentar desconfianças por 

parte do governo e de muitos intelectuais da época. Para o Estado, 
naquele momento, o cinema serviria para ‘unir o país’, ‘auxiliar na 
formação do homem brasileiro’, ‘difundir as ações do Estado’, 
entre outras atribuições de cunho patriótico. Para tanto, foi 
promulgado o Decreto 21.240, de 1932, voltado a nacionalizar e 
regulamentar o sistema de censura cinematográfica, ressaltando o 
papel “educativo” do cinema na construção do Estado6. 

As desconfianças a respeito dos filmes são visíveis desde o 
texto preliminar que antecede o Decreto 21.240, o qual anunciava 
que o cinema oferecia “largas possibilidades de atuação em 
benefício da cultura popular, desde que convenientemente 
regulamentado”. As três últimas considerações dessa legislação, 

por sua vez, tratavam especificamente das produções 
cinematográficas definidas pelo governo como as mais apropriadas 
para consolidar o projeto nacional:  

 

                                                            
5 Sobre tentativas de controle e resistência no samba da Era Vargas, ler PARANHOS (2007). 

6 BRASIL. Decreto 21.240 de 1932, de 4 de Abril de 1932. Nacionalizar o serviço de censura dos 

filmes cinematográficos, cria a "Taxa Cinematográfica para a educação popular e dá outras 

providências. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-
21240-4-abril-1932-515832-norma-pe.html. Acesso em: 07.agosto.2017. 
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Considerando que o filme documentário, seja de caráter 

cientifico, histórico, artístico, literário e industrial, representa, na 
atualidade, um instrumento de inigualável vantagem, para a 
instrução do público e propaganda do país, dentro e fora das 

fronteiras; 
Considerando que os filmes educativos são material de ensino, 
visto permitirem assistência cultural, cora vantagens especiais de 

atuação direta sobre as grandes massas populares e, mesmo, 
sobre analfabetos; 

Considerando que, a exemplo dos demais países, e no interesse 
da educação popular, a censura dos filmes cinematográficos deve 
ter cunho acentuadamente cultural; e, no sentido da própria 

unidade da nação, como vantagens para o público, importadores 
e exibidores, deve funcionar como um serviço único, centralizado 
na capital do país [sic] (BRASIL, 1932). 

 

Os filmes, bem como, o material publicitário voltado à 
divulgação dos mesmos, passaram a ser avaliados por uma 
comissão de censura ligada ao Ministério da Educação e Saúde 
Pública, que tinha poder para aprovar ou negar um certificado 
para exibição da obra em território nacional. A comissão era 
formada por um representante do chefe de polícia, um 
representante do juízo de menores, um professor, uma educadora 
e o diretor do Museu Nacional. O artigo 7º estipulou as decisões 

que cabiam ao órgão responsável pela censura com relação às 
produções cinematográficas avaliadas:  

 
I - Se o filme pode ser integralmente exibido ao público.  
II - Se deve sofrer cortes, e quais.  

III - Se deve ser classificado, ou não, como filme educativo.  
IV - Se deve ser declarado impróprio para menores.  
V - Se a exibição deve ser inteiramente interditada (BRASIL, 

1932). 
 

O significado de “filme educativo” estava alinhado aos 
interesses do governo Vargas, uma vez que, conforme descreve o 
documento, tratava-se do tipo de produção que promovia o 
conhecimento científico, a difusão artística ou apresentasse 
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importantes informações sobre a cultura e a natureza. “Em outras 
palavras, seriam classificados como filmes educativos as obras 

consideradas capazes de auxiliar na formação do cidadão ideal 
segundo os preceitos do Estado.” 

Por outro lado, o artigo 8º prescreve que a interdição parcial 
ou total de um filme poderia se dar caso a comissão de censura 

entendesse que um determinado título pudesse causar 
perturbações no seio da sociedade brasileira. Como se pode ver 
abaixo, os pontos elencados pelo Decreto 21.240 reafirmavam a 
ideia de coesão nacional e o respeito às autoridades, definindo que 
uma obra fílmica poderia ser banida caso: 

 
I – Contive[sse] qualquer ofensa ao decoro público.  
II – Fo[sse] capaz de provocar sugestão para os crimes ou maus 

costumes.  
III – Contive[sse] alusões que prejudiquem a cordialidade das 

relações com outros povos.  
IV – Implica[sse] insultos a coletividade ou a particulares, ou 
desrespeito a credos religiosos.  

V – Feri[sse] de qualquer forma a dignidade nacional ou contiver 
incitamentos contra a ordem pública, as forças armadas e o 
prestígio das autoridades e seus agentes (BRASIL, 1932). 

 

Nesse sentido, o preconceito se tornou um tema a ser 
evitado, uma vez que as desigualdades sociais entre negros e 
brancos faziam parte do conjunto de problemas que poderia afetar 
o projeto de unidade nacional. Da mesma forma, é necessário 

ressaltar que o respeito aos cultos religiosos estava, em grande 
parte, restrito às religiões cristãs, sendo que o governo varguista 
intensificou a perseguição a terreiros e centros de cultos de origem 
africana. Cabe lembrar que esses ideais foram reforçados ao final 

dos anos 1930, quando foi criado o Departamento de Imprensa e 
Propaganda, que passou a ser responsável pela censura a partir de 
então. A manutenção dessas predileções é visível no Decreto-Lei 
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1.949, de 30 de dezembro de 1939, que elenca as atribuições do 
órgão7. Segundo aquela ordem: 

 

Art. 15. Não será permitida a exibição do filme que:  
I - contiver qualquer ofensa ao decoro público;  
II - contiver cenas de ferocidade ou fôr capaz de sugerir a prática 

de crimes;  
III - divulgar ou induzir aos máus costumes;  

IV - fôr capaz de provocar incitamentos contra o regime vigente, 
a ordem pública, as autoridades constituidas e seus agentes;  
V - puder prejudicar a cordialidade das relações com outros 

povos;  
VI - fôr ofensivo às coletividades ou às religiões;  
VII - ferir, por qualquer forma, a dignidade ou os interesses 

nacionais;  
VIII - induzir ao desprestígio das forças armadas [sic] (BRASIL, 

1939). 
 

Posteriormente, a fim de fomentar a produção de filmes 
educativos no país, foi criado o Instituto Nacional de Cinema 
Educativo (INCE), em 1937. O órgão foi dirigido pelo antropólogo, 
escritor e médico Edgar Roquette-Pinto, que tanto se destacava 
como entusiasta do potencial educativo dos meios de comunicação 
de massa, quanto por suas pesquisas de cunho etnográfico e 

debates sobre a questão racial. Por meio de acordos com diferentes 
cineastas, o INCE produziu uma série de filmes de diferentes 
metragens sob a chancela estatal. Muitas dessas obras reforçavam 

a ideia de cordialidade e convivência pacífica entre brancos, negros 
e indígenas em um Brasil devidamente alinhado aos ideais 
civilizatórios europeus8. 

Apesar do pouco incentivo aos chamados filmes comerciais, 
os anos 1930 também foram marcados pela consolidação do 

                                                            
7 BRASIL. Decreto-lei Nº 1.949, de 30 de dezembro de 1939. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1949-30-dezembro-1939-
412059-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 07.agosto.2017. 

8 MORETTIN (1995). 



Ana Crhistina Vanali; Celso Fernando Claro de Oliveira | 33 
 

cinema sonoro brasileiro, ao mesmo tempo em que a ascensão das 
escolas de samba elevou o Carnaval a um dos temas de maior 

destaque na cinematografia nacional. Nesse momento, houve o 
apogeu das chanchadas, gênero de cinema musical popular, 
inspirado no teatro de revista, estrelado por grandes nomes do 
rádio e embalado por canções carnavalescas de sucesso. É a partir 

dessas produções que os negros começam a aparecer mais dentro 
do cinema brasileiro – uma participação descrita por Stam (2008, 
p. 131) como “discreta e efêmera”, muitas vezes interpretando 
personagens cômicos ou aparecendo como dançarinos e 
instrumentistas, em segundo-plano, nos números musicais que 
caracterizavam aquelas produções. 

A ascensão dessas produções, por vezes, gerou situações 

contraditórias. ‘Favela dos meus amores’ (1935), filme perdido, 
dirigido por Humberto Mauro9, foi um dos primeiros títulos 
rodados em uma favela carioca, porém, era protagonizado por 
atores brancos e mantinha os negros em posições de figurantes nas 
sequências musicais (STAM, 2008, p. 130). A ascensão de Carmen 
Miranda (1909-1955) talvez seja um paradoxo ainda maior, dado 
que a estrela conhecida por “pequena notável” era mulher branca, 
de ascendência nascida em Portugal, mas que alcançou a fama por 
interpretar papéis ligados às influências negras na cultura 
brasileira. Após conseguir grande projeção no Brasil, a atriz e 
cantora foi levada para Hollywood, onde atuou em produções que 
contribuíram para a construção de uma imagem marcada por 

figurinos coloridos que emulavam as vestimentas das baianas, 
pelas interpretações de canções populares relacionadas a temas 
africanos, e pelos movimentos dançantes que remontavam às 
danças afro-brasileiras. Para muitos estadunidenses, a Carmen 

Miranda das telas de cinema representava todo o Brasil. 
                                                            
9 Um dos mais representativos nomes da indústria cinematográfica nacional, Humberto Mauro 

(1897-1983) foi produtor, diretor e roteirista. Ao longo de sua carreira, esteve ligado à criação de 
estúdios cinematográficos e publicações especializadas em cinema, além de ter participado dos 

projetos do governo Vargas que envolviam a produção de filmes (MORETTIN, 2013; SCHVARZMAN, 
2004). 
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A persona cinematográfica de Miranda angariou críticas que 
continuaram a se reproduzir mesmo décadas após a morte da 

atriz. No auge do sucesso em Hollywood, Miranda foi criticada 
pelas elites e pela imprensa por difundir, no exterior, uma imagem 
do Brasil demasiado relacionada à África. Nos anos seguintes à sua 
morte, a atriz foi citada como exemplo negativo de apropriação e 

branqueamento da cultura negra no país10. Não é nosso objetivo 
aqui julgar Carmen Miranda, mas compreender seu trabalho no 
cinema como produto de um contexto em que Hollywood 
procurava criar uma imagem positiva do Brasil durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

O primeiro astro negro do período das chanchadas foi 
Sebastião Prata, que ficou conhecido pelo nome artístico de Grande 

Otelo (1915-1993). Profissional multifacetado, trabalhou como ator, 
cantor, compositor e roteirista. Além de filmes populares, 
engrenou uma das mais profícuas e duradouras carreiras da 
cinematografia nacional, participando também de movimentos de 
vanguarda, conquistando prêmios e alcançando renome 
internacional. Embora não fosse inicialmente ligado aos 
movimentos em prol da população afro-brasileira, se aproximou de 
forma contínua da militância e passou a lutar por novas formas de 
representação dos negros no cinema nas décadas seguintes 
(CABRAL, 2007). 

O primeiro sucesso do ator foi ‘Moleque Tião’ (1933), projeto 
considerado arriscado devido à forte carga dramática e à presença 

de um protagonista negro, mas que acabou conquistando o 
público. Embora o título também tenha se perdido, a crítica 
especializada da época se mostrou bastante entusiasmada com 
relação à produção, ressaltando a crítica social – marcada pela 

pobreza em que vive o personagem principal – e o desempenho de 
Grande Otelo (CABRAL, 2007, p. 105-110).  

 

                                                            
10 Consultar Castro (2005) e Mendonça (1999). 
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Cartaz do filme Moleque Tião11 

 
 

Nesse sentido, é até mesmo interessante nos perguntarmos: 

como tal filme passou pelo crivo da censura e alcançou tamanho 
sucesso? Stam fornece uma resposta bastante apurada: “Moleque 
Tião” se valeu da fórmula meritocrática do herói que supera todos 
os obstáculos para conseguir ‘vencer na vida’. O protagonista, 
inspirado no próprio Grande Otelo, é um jovem que vem de Minas 
Gerais para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar ator em 
uma companhia teatral composta por profissionais negros. Após 
uma série de contratempos, o personagem finalmente alcança o 

estrelato. Uma das cenas mais emblemáticas da produção, 
conforme os registros da época, abordava a chegada da mãe do 
protagonista, a então capital brasileira, para prestigiar uma das 
apresentações de seu filho (STAM, 2008, p. 141-142). 

Posteriormente, após formar uma dupla cômica com 
Oscarito12 – que se repetiu em diversas produções –, Otelo 

                                                            
11 Fonte: https://filmow.com/moleque-tiao-t110624/. Acesso 23. Maio.2018. 

https://filmow.com/moleque-tiao-t110624/
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alcançou maior popularidade. Ao contrário dos papéis submissos 
comumente oferecidos aos atores negros estadunidenses que 

dividiam a cena com atores brancos, Otelo interpretou 
personagens que lhe davam mais liberdade em cena. Isso não 
significava, porém, melhor tratamento nas relações de trabalho, 
uma vez que seu salário costumava ser menor e os estúdios 

procuravam diminuir sua predominância diante das estrelas 
brancas. Geralmente, seus personagens funcionavam como 
‘escada’ para os protagonistas interpretados por Oscarito – ou seja, 
serviam para garantir que os personagens de seu companheiro de 
cena conquistassem um interesse amoroso ou alcançassem algum 
outro objetivo importante ao final do filme. (CABRAL, 2007; 
RODRIGUES, 2011; STAM, 2008). 

 
Grande Otelo e Oscarito13 

 
 

                                                                                                                              
12 Nascido na Espanha em uma família de artistas circenses, Oscarito (1906-1970) veio para o Brasil 

ainda criança, onde desenvolveu uma carreira de sucesso interpretando personagens cômicos. Atuou 

em mais de quarenta filmes e, por suas contribuições ao cinema brasileiro, o Festival de Gramado 
criou o Troféu Oscarito, dedicado a honrar grandes atores nacionais. O primeiro agraciado com o 
prêmio foi, justamente, Grande Otelo (MARINHO, 2007). 

13 Fonte: http://culturaalternativa.com.br/atlantida-e-as-chanchadas/. Acesso 23.maio.2018. 

http://culturaalternativa.com.br/atlantida-e-as-chanchadas/


Ana Crhistina Vanali; Celso Fernando Claro de Oliveira | 37 
 

Os personagens interpretados por Grande Otelo, na maioria 
das vezes, despertavam simpatia no público, mesmo quando se 

tratavam de papéis de malandro – o ator representava o homem 
castigado pela vida, mas que buscava contornar as adversidades 
com inteligência, ao mesmo tempo em que negava manter-se 
submisso diante do paternalismo branco. Ele também estrelou 

filmes que confrontavam o preconceito diretamente, como 
‘Também somos irmãos’ (1949). Nesse título, ele interpreta Miro, 
um homem negro que cresceu na casa de um rico pai adotivo, 
branco, que passa a maltratá-lo na idade adulta. Miro e seu outro 
irmão de sangue, Renato – interpretado por Aguinaldo Camargo14 
–, abandonam a mansão e passam a viver em uma favela.  

 
Aguinaldo Camargo e Grande Otelo15 

 
 

Os dois irmãos representam polos opostos. Miro (Grande 
Otelo) se ressente da relação de indiferença com a qual foi tratado 
pelo pai adotivo e se torna um malandro, utilizando-se da 

                                                            
14 Ator, advogado e agrônomo, Aguinaldo Camargo (????-1952) foi um dos fundadores do Teatro 

Experimental do Negro e importante parceiro nas iniciativas artísticas encampadas por Abdias do 

Nascimento. Atuou junto a diferentes grupos teatrais, tendo participado de uma série de importantes 

montagens na primeira metade do século XX, além de trabalhar no cinema. Foi também militante do 
movimento negro e autor de artigos científicos da área de biologia. IPEAFRO. Aguinaldo Camargo. 
Disponível em: http://ipeafro.org.br/personalidades/aguinaldo-camargo/. Acesso em: 15.abril.2017. 

15 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=sDdTvJeJLrs. Acesso 24.maio.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sDdTvJeJLrs
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inteligência para sobreviver. Stam (2008) defende, entretanto, que 
o personagem não é tratado pelo filme como vilão: ele tem 

consciência do racismo entranhado na sociedade brasileira e luta 
contra as dificuldades que encontra em seu caminho. Renato 
(Aguinaldo Camargo), por sua vez, consegue se formar em Direito 
e procura manter um relacionamento pacífico com seus outros 

dois irmãos de criação, os jovens brancos Hélio (Agnaldo Rayol) e 
Marta (Vera Nunes), uma vez que está apaixonado pela jovem. 

O filme ainda traz uma espécie de triângulo amoroso inter-
racial: Renato é apaixonado por Marta, porém, ela está envolvida 
com Walter (Jorge Dória), um cafajeste que deseja se apossar do 
dinheiro da jovem. Embora o padrão de cinema da época, 
influenciado pela narrativa clássica hollywoodiana, não permitisse 

que o vilão ficasse impune aos seus crimes, “Também somos 
irmãos” não permite a possibilidade de um casal inter-racial – uma 
possibilidade inimaginável para a sociedade da época. A qualquer 
custo, Renato procura ajudar seu interesse amoroso a se livrar do 
mau-caráter, colocando a própria vida em risco durante uma 
discussão que culmina com a morte acidental do golpista e resulta 
na injusta prisão do protagonista. Marta descobre as reais 
intenções de Walter e depõe a favor do irmão de criação, 
contribuindo para que Renato seja absolvido das acusações. 
Todavia, a liberdade tem um custo: Marta pede a Renato que não 
volte a procurá-la jamais (STAM, 2008). 

Devido à sua abordagem e à predominância de Otelo em 

cena, Stam considera que ‘Também somos irmãos’ foi mais ousado 
que qualquer produção hollywoodiana que se debruçou sobre o 
tema do racismo à época. O filme, no entanto, foi recebido 
friamente pelo público, uma vez que os espectadores que 

frequentavam habitualmente os cinemas brasileiros naquele 
período tendiam a reagir de forma negativa a produções que 
punham em xeque a ideia de ‘harmonia de raças’. Por outro lado, 
vale destacar que o título abriu caminho para outra tendência que 
se tornaria comum no cinema brasileiro das décadas seguintes, 
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muito bem assinalada por Rodrigues (2011, p. 106-109): o romance 
inter-racial nunca se concretiza, tanto nos dramas, quanto nas 

comédias. 
Apesar de Otelo ter gozado de prestígio no cinema, poucos 

atores e músicos negros tiveram o mesmo destaque, ainda que 
possamos citar nomes como Vera Regina16 – que costumava 

interpretar papéis que eram o interesse amoroso das personagens 
de Otelo – e o também comediante Colé Santana17. Os principais 
estúdios brasileiros procuravam representar a presença do negro 
no cinema a partir de papéis que ofereciam pouco risco ao status 
quo, como personagens cômicas inofensivas ou serventes 
submissos. Mesmo em filmes históricos, o negro aparecia 
exclusivamente como escravo, enquanto figuras afrodescendentes 

ligadas ao movimento abolicionista foram branqueadas. Nas 
palavras de Stam (2008, p. 160): 

 
Significativamente, os nomes de muitos atores negros, como o de 

Grande Otelo, chamavam atenção para a sua negritude, talvez a 
evidência de uma consciência de cor relativamente 
desembaraçada, ou de objetificação: eles não podiam ser vistos 

como atores, mas como atores negros. Esses nomes ‘cômicos’ 
também refletem, talvez, uma espécie de telhado de vidro 

genérico, uma dificuldade para avançar além da comédia, 
tomando gente negra com seriedade, como se pela sua mera 
presença os negros conotassem gratificação e humor instantâneo. 

 

                                                            
16 Vera Regina (1925-1998) iniciou sua carreira como dançarina em números de teatro nos anos 
1940. O sucesso levou-a ao cinema, de modo que se revelou uma talentosa comediante. Trabalhou na 

indústria cinematográfica até os anos 1970, atuando principalmente em chanchadas. INTERNET 

Movie Database. Vera Regina (1925-1988). Disponível em: 
http://www.imdb.com/name/nm0716621/. Acesso 15.abril.2017. 

17 Tendo também iniciado carreira no circo, Colé Santana (1919-2000), trabalhou no teatro de revista 

antes de seus primeiros papéis no cinema. Formou uma famosa dupla cômica com Celeste Aída, com 
quem foi casado até 1952. Apesar de ser conhecido principalmente como humorista, atuou em filmes 

de carga dramática e produziu diversas peças teatrais. ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 

Cultura Brasileiras. Colé. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra64112/cole. 
Acesso 15.abril.2017. 
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Colé Santana18                                      Vera Regina e Grande Otelo19 

                       
 

Foi também na década de 1940 que os negros encontraram 
maiores oportunidades de trabalho atrás das câmeras, muito 

embora esbarrassem em obstáculos comuns aos seus colegas de 
cena. Uma das figuras de maior destaque desse período foi Cajado 
Filho (1912-1966), destacado diretor, roteirista e cenógrafo que 
dirigiu comédias estreladas por atores importantes daquele 
período, além de atores negros que desfrutavam de grande sucesso 

em papéis cômicos, como o já mencionado Colé Santana e sua 
parceira em diversas produções, Celeste Aída20. O talento 
reconhecido pelos grandes estúdios da época, entretanto, não foi o 
suficiente para impedir que sofresse com o preconceito: negro e 
homossexual, Cajado Filho recebeu poucas ofertas de trabalho 

como cineasta e foi alvo de uma série de maquinações 

profissionais. Faleceu precocemente, aos 44 anos de idade (STAM, 
2008). 

                                                            
18 Fonte: https://filmow.com/cole-santana-a60654/. Acesso 28.maio.2018. 

19 Fonte: "Um Candango na Belacap", de Roberto Farias, 1951. Disponível em 
http://oliveiradimas.blogspot.com/2017/08/visao-de-um-candango-na-belacap.html. Acesso 
25.maio.2018. 

20 Atriz e cantora, Celeste Aída (1916-1984) teve uma vida marcada por sucessos e atribulações. 
Iniciou a carreira em um grupo de teatro para negros, contracenando ao lado de nomes como 

Grande Otelo. Posteriormente, casou-se com Colé Santana, formando uma dupla cômica. Se 

apresentou também como vedete em cassinos, porém, com o fim do casamento, sua carreira entrou 
em declínio. Infelizmente, morreu na pobreza (VENEZIANO, 2010). 

https://filmow.com/cole-santana-a60654/
http://oliveiradimas.blogspot.com/2017/08/visao-de-um-candango-na-belacap.html
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As barreiras profissionais impostas a Grande Otelo, Cajado 
Filho e tantos outros continuaram a se repetir nas décadas 

seguintes. Uma vez que a indústria cinematográfica brasileira 
reproduzia uma espécie de star system inspirado em Hollywood, 
outros profissionais negros de grande talento foram deixados em 
segundo plano. Além disso, muitas produções apresentavam a 

figura negra como um contraponto negativo ao ideal de beleza 
branco, evidenciando os traços europeizados dos protagonistas. 
Por fim, convém destacar que o samba e outros elementos da 
cultura afro-brasileira, com frequência, apareciam descolados de 
suas raízes embora estivessem presentes em diversas produções. 

 





 
 
 

4 
 

A cor dos ‘bons vizinhos’: 

o Brasil no cinema hollywoodiano 
da Segunda Guerra Mundial 

 
 

Ao se envolver oficialmente na Segunda Guerra Mundial, no 

ano de 1941, o governo dos Estados Unidos tinha consciência de 

que precisava direcionar os esforços de trabalho e as capacidades 
produtivas das nações latino-americanas para o abastecimento da 
indústria militar estadunidense. Para tanto, a administração 
Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) fez uso de um projeto de 
aproximação diplomática denominado ‘Política de Boa Vizinhança’. 
Estruturado de forma lenta e marcada por conflitos, esse conjunto 
de iniciativas deve ser analisado à luz das mudanças no cenário 
mundial. 

Durante a Grande Depressão, a Política de Boa Vizinhança 
foi empregada para preservar a América como uma espécie de área 
de influência política e econômica natural dos Estados Unidos. 

Naquele momento, a Alemanha e, em menor grau, a Itália 
buscaram ampliar suas parcerias comerciais no continente 
americano, emergindo como concorrentes diretas das 
multinacionais estadunidenses. Posteriormente, com o desenrolar 
da Segunda Guerra Mundial, a Política de Boa Vizinhança foi 
empregada com o objetivo de orientar as economias latino-

americanas para o abastecimento da indústria militar 
estadunidense, garantir o controle dos mercados no continente, e 



44 | Reflexões sobre a representação do racismo no cinema brasileiro 
 

combater a penetração das chamadas ‘ideologias estrangeiras’ – 
notadamente, o fascismo e o comunismo. 

Os interesses pragmáticos dos Estados Unidos, todavia, eram 
camuflados por uma série de justificativas morais. Assim, a 
‘Política de Boa Vizinhança’ foi apresentada como um projeto 
embasado nos princípios de respeito e solidariedade, a fim de 

convencer os demais países americanos que a cooperação 
hemisférica garantiria a manutenção da paz no continente e 
promoveria um desenvolvimento econômico e social igualitário. 
Desse modo, o projeto não representou uma ruptura definitiva nas 
relações de dominação existentes, mas serviu como uma nova 
roupagem do imperialismo estadunidense (GELLMAN, 1979). 

As iniciativas da ‘Política de Boa Vizinhança’ eram diversas e 

englobavam acordos comerciais, financiamentos para projetos 
econômicos, desenvolvimento de programas sociais, obras de 
infraestrutura e difusão de propaganda por meio de material 
impresso, rádio e cinema. Os grandes estúdios hollywoodianos 
foram envolvidos nessa empreitada, passando a produzir filmes 
cujas tramas eram ambientadas na América Latina, além de 
contratar algumas das grandes estrelas daquela região – como 
ocorreu com Carmen Miranda. Além disso, muitos profissionais da 
indústria hollywoodiana viajaram pelo continente a fim de filmar 
documentários sobre a realidade dos ‘bons vizinhos’ latino-
americanos e suas contribuições na luta contra o fascismo. 

Uma das iniciativas mais importantes desse período foi ‘It’s 

all true’ – em português, ‘É tudo verdade’. Capitaneado pelo 
diretor, ator e roteirista hollywoodiano Orson Welles (1915-1985), 
o filme foi inicialmente pensado como um projeto oficial, apoiado 
pelo governo Roosevelt, cujo objetivo era destacar a importância 

cultural das nações latino-americanas e fortalecer a identificação 
dos estadunidenses com as ‘outras repúblicas americanas’ em 
tempos de guerra. Porém, durante o processo de produção, o filme 
se converteu em uma espécie de projeto pessoal de Welles – uma 
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guinada que causou grande incômodo tanto para o governo 
brasileiro, quanto para Washington e Hollywood. 

Segundo o planejamento original, ‘É tudo verdade’ seria 
organizado em diferentes segmentos que uniam elementos de 
documentário e ficção. Um deles foi filmado no México, enquanto 
os demais seriam rodados no Brasil: o primeiro, abordando a 

história do samba; o segundo, a viagem de um grupo de 
jangadeiros cearenses – que partiram de Fortaleza com destino ao 
Rio de Janeiro – para reivindicar direitos trabalhistas. O filme, 
contudo, nunca foi finalizado. 

‘É tudo verdade’ é uma das produções mais estudadas pelos 
pesquisadores da Política de Boa Vizinhança e muitas são as 
explicações para seu fracasso, que incluem desde o comportamento 

megalomaníaco de Welles às interferências por parte de Hollywood 
e do governo brasileiro no processo de filmagem. São os últimos 
argumentos que mais nos interessam. Considerado uma espécie de 
‘gênio maldito’ em Hollywood, Welles era conhecido tanto por seu 
talento, quanto por suas escolhas polêmicas. Favorável às lutas do 
movimento negro em sua terra natal, o cineasta chegou ao Brasil 
disposto a registrar o cotidiano e as contribuições da população 
afrodescendente à formação do país. Tal objetivo ia contra a 
imagem de ‘nação branca’ que o Estado Novo desejava veicular ao 
redor do mundo (BENAMOU, 2007). 

Munindo-se do apoio de intelectuais e artistas brasileiros, 
Welles direcionou seus interesses para o carnaval, o samba, os 

costumes e as religiões de matriz africana, entre outros elementos 
que encontravam pouco espaço no próprio cinema brasileiro da 
época – dado que eram desprezados pelas elites e combatidos pelo 
Estado. Por isso, seu trabalho foi acompanhado sob constante 

vigilância. Durante sua trajetória no Brasil, o projeto de Welles 
sofreu interferência por parte de agentes do governo e das forças 
policiais, que criaram obstáculos às filmagens realizadas nas 
favelas cariocas. 
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Para a elite brasileira, defensora dos ideais de 
branqueamento da população, o país não poderia ser apresentado 

ao exterior como predominantemente negro e sob notável 
influência das culturas africanas. Apesar de inicialmente 
empolgada com a estadia de Welles no país, a imprensa brasileira 
reagiu de forma negativa ao fato de o eminente diretor 

estadunidense cercar-se de profissionais negros enquanto realizava 
suas filmagens. Muitos desses jornalistas, aos quais podem ser 
considerados representantes das ideias dominantes da época, 
ironizavam o grande número de artistas afro-brasileiros 
envolvidos no filme e defendiam o corte das cenas envolvendo 
religiões de matriz africana ou o cotidiano nas favelas (STAM, 
2008). 

Tais críticas não demoraram a repercutir em Hollywood e 
em Washington. O Office of the Coordinator of Inter-American 
Affairs (OCIAA), órgão responsável por capitanear e patrocinar as 
ações da ‘Política de Boa Vizinhança’, recomendou que fossem 
excluídas da edição final todas as tomadas relacionadas à 
miscigenação racial no Brasil. A RKO, estúdio para o qual Welles 
trabalhava, questionou a presença predominante de atores negros 
em cena, alertando que esse elemento poderia afastar o público 
estadunidense, comprometendo a bilheteria da produção. Até 
mesmo membros da equipe de filmagem descontentes com o novo 
encaminhamento do projeto atuaram para sabotá-lo. Diante dos 
problemas, ‘It’s all true’ foi engavetado (STAM, 2008, P. 67-68). 

Hollywood, o governo Roosevelt e o Estado Novo brasileiro 
estavam em consonância quanto à seguinte questão: uma imagem 
positiva do Brasil, segundo os pressupostos da ‘Política de Boa 
Vizinhança’, não devia gerar polêmicas junto às elites nacionais. 

Nesse cenário, as representações produzidas pelos estúdios Disney 
encontraram melhor aceitação no país. Enfrentando uma situação 
financeira delicada nos anos da Segunda Guerra Mundial, a Disney 
se engajou em diversos projetos do governo Roosevelt, produzindo 
curtas-metragens sobre temas relacionados ao esforço doméstico 
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de guerra, como racionamento de produtos essenciais, necessidade 
de uma boa alimentação e combate a doenças. No plano 

diplomático, coube à companhia criar representações dos povos 
latino-americanos que fossem bem aceitas tanto nos Estados 
Unidos, quanto no restante do continente. 

Por meio de animações coloridas, alegres e que escondiam a 

pobreza e a população negra, filmes como ‘Alô, amigos’ (1942) e 
‘Você já foi à Bahia?’ (1943) fizeram grande sucesso junto ao 
público e foram considerados exemplos de produções que 
ajudavam a reforçar a aproximação entre os ‘bons vizinhos’ 
americanos. O mote das produções é semelhante: o Pato Donald 
vem ao Brasil e conhece, respectivamente, Rio de Janeiro1 e 
Salvador na companhia de seu anfitrião, o papagaio Zé Carioca – 

personagem construído aos moldes da figura do malandro (TOTA, 
2000, p. 135-139).  

Em ambos os filmes, a população brasileira é exclusivamente 
branca e se veste de maneira muito elegante, como forma de 
representar um Brasil ‘moderno’, bastante próximo dos Estados 
Unidos. Em ‘Alô, amigos’, antes da introdução de Zé Carioca, 
imagens documentais da cidade do Rio de Janeiro são 
apresentadas. Mostram apenas pontos turísticos importantes ou as 
regiões centrais da cidade, enquanto omitem a presença das 
favelas, bem como, dos moradores negros. Tais imagens cederam 
espaço para uma Salvador colorida e dançante, reconstruída por 
meio de desenhos segundo a imaginação dos animadores do 

estúdio em ‘Você já foi à Bahia?’ 
Apesar de ser empregado como trilha sonora nas duas 

produções, o samba aparece descolado de suas raízes africanas. No 
primeiro título, um grupo de homens brancos faz uma 

apresentação de samba em um espaço fechado, semelhante a uma 
casa de shows, enquanto um casal, igualmente branco, dança de 
                                                            
1 “Alô Amigos” é formado por quatro diferentes segmentos protagonizados por diferentes 

personagens dos Estúdios Disney. O segmento que nos interessa é o último, denominado “Aquarela 
do Brasil”. 
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forma bem-comportada, como se “Alô, Amigos” buscasse conferir 
grande solenidade a todo o ato. Já o segundo filme traz Aurora 

Miranda – irmã de Carmen Miranda – como modelo da baiana 
brasileira, cantando ‘Os Quindins de Yayá’ acompanhada por um 
grupo de dançarinos de pele clara. Embora o apagamento da 
população negra promovido pela Disney possa parecer absurdo, 

estava em consonância com os interesses dos governos brasileiro e 
estadunidense à época, da mesma forma que esteve alinhado aos 
ideais da elite nacional afeita às táticas de branqueamento do país. 

 



 
 
 

5 
 

Entre o paternalismo e a crítica social: 

os anos 1950 
 

 
Hollywood e a Europa continuaram sendo a fonte de 

inspiração do cinema brasileiro no mundo pós-guerra. As 
companhias cinematográficas nacionais buscaram implantar um 

sistema de estúdios semelhantes aos modelos de produção 
estrangeiros, pautando-se em filmes luxuosos e no culto às figuras 
dos atores e atrizes mais importantes e rentáveis – as chamadas 
‘estrelas’. Negros e indígenas tinham pouco espaço em cena, 
excetuando-se sequências que remetiam a uma ideia de exotismo – 
em títulos como ‘Caiçara’ (1950), por exemplo, a religiosidade afro-
brasileira foi associada aos rituais de bruxaria (STAM, 2008, p. 
207). Tal qual ocorria no cinema estadunidense, as tramas dos 

filmes giravam em torno de personagens brancos que levavam um 
estilo de vida condizente com os padrões de classe média-alta. 
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Cartaz do filme Caiçara (1950)1 

 
 

Houve exceções. O primeiro exemplo notável foi ‘O cangaceiro’ 
(1953), filme dirigido por Lima Barreto2, que conquistou prêmios em 
festivais internacionais e foi exibido em mais de vinte países. A 
produção foi estrelada pelo ator negro Milton Ribeiro3, que 
interpretou um papel fora dos estereótipos que recaíam de forma 
recorrente sobre os negros: um anti-herói carismático que transita 
pela paisagem árida do sertão nordestino, muito embora o papel de 

‘mocinho’ coubesse ao ator branco Alberto Ruschel (1918-1996). O 

filme foi um sucesso internacional e recebeu dois prêmios no Festival 

                                                            
1 Fonte: http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/caicara/. Acesso 23.junho.2018. 

2 Victor Lima Barreto (1906-1982) começou a carreira dirigindo documentários sobre a história e a 

arte do Brasil. Com o sucesso de 'O Cangaceiro', engrenou em outros projetos de longa-metragem. 
Além de diretor, foi ator e roteirista. INTERNET Movie Database. Lima Barreto (1906–1982). 
Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0057022/. Acesso 15.abril.2017. 

3 Marcado pela imagem de seu primeiro sucesso, Milton Ribeiro (1921-1972) atuou em diversos 
filmes importantes ambientados na região do cangaço. Além disso, trabalhou na televisão e 

participou de produções internacionais, como o filme francês 'O Homem do Rio'. INTERNET Movie 

Database. Milton Ribeiro (1921-1972). Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0722909/. 
Acesso 15.abril.2017. 

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/caicara/
http://www.imdb.com/name/nm0722909/
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de Cannes – Melhor Filme de Aventura e uma láurea especial pela 
trilha sonora (STAM, 2008, p. 207-209). 

 

Milton Ribeiro4 

 
 

No entanto, uma espécie de paternalismo, com relação aos 
negros, imperou entre as produções nacionais. Um dos melhores 
exemplos desse tratamento é ‘Sinhá Moça’ (1953), adaptação do 
romance de sucesso escrito por Maria Dezonne Pacheco Fernandes. 
Ambientado no final do século XIX, o filme apresenta uma trama 
romântica que se desenvolve no período de lutas em favor da 
abolição. Apesar de fugir de alguns estereótipos difundidos à época, 
a construção das personagens e o desenvolvimento da trama 
revelam as contradições da obra. 

Em sua análise do filme, Stam (2008, p. 211-213) assinala 

que a escravidão define o papel dos personagens na trama. Os 
‘mocinhos’ estão diretamente engajados na campanha abolicionista 
e criticam a violência e a exploração em que se baseiam o sistema 
escravista; enquanto os ‘vilões’ apoiam a escravidão e propagam 
concepções racistas. Embora a trama seja centrada em 
personagens brancas, o filme apresenta personagens negras em 
funções de grande relevância, como por exemplo, Justino 

                                                            
4 Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/biografias/4837098. Acesso 23.maio.2018. 

https://www.recantodasletras.com.br/biografias/4837098


52 | Reflexões sobre a representação do racismo no cinema brasileiro 
 

(Henricão5) e Fulgêncio (João da Cunha6), que lideram revoltas de 
escravos. As próprias representações do negro não são 

homogêneas, pois há tanto aqueles que se rebelam contra as 
arbitrariedades da escravidão, quanto aqueles que se mostram 
mais submissos, além de negros que cumprem trabalhos 
relacionados diretamente à vigilância e punição de seus pares.  

 
Henricão7                                                   João da Cunha8 

         
 

Stam (2008) registra ainda que "Sinhá Moça" também traça 

um paralelo entre a escravidão e o sexismo, uma vez que a 
indignação da protagonista branca é dirigida não apenas ao 
escravismo, mas também ao patriarcado – em diversos momentos, 
o gênero feminino é utilizado por outras personagens como 
argumento para tentar silenciá-la. Há também uma abordagem 
crítica à exploração sexual das mulheres negras que, contrariando 

os ideais de harmonia de raças marcantes no país, associa a 
miscigenação aos abusos sofridos pelas escravas. A luta contra o 
                                                            
5 Henrique Felipe da Costa (1908-1984) nasceu em Itapira, estado de São Paulo. Foi cantor, músico, 
jogador de futebol e ator. O papel em ‘Sinhá Moça’ lhe conferiu oportunidades de trabalho em mais 

de vinte filmes, especialmente chanchadas. Também foi uma importante figura ligada ao Carnaval, 

tendo composto sambas e choros de sucesso. ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. Henricão. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa550227/henricao. Acesso 15.abril.2017. 

6 Infelizmente, não encontramos informações biográficas sobre o ator. 

7 Fonte: http://troupemazzaropi.blogspot.com/2015/05/henricao.html. Acesso 23.maio.2018. 

8 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QkRiPEYyM0Y. Acesso 23.maio.2018. 

http://troupemazzaropi.blogspot.com/2015/05/henricao.html
https://www.youtube.com/watch?v=QkRiPEYyM0Y
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escravismo surge, deste modo, como uma bandeira moral 
empunhada por brancos e negros.  

Por outro lado, são os brancos abolicionistas que emergem 
como principais agentes do processo que culmina com o fim da 
escravidão. Na visão de Stam, o filme acaba por converter a 
resistência negra em mero pano-de-fundo para os romances e 

intrigas políticas vividos por uma elite branca. Na sequência final 
do filme, os esforços contra a escravidão são definidos, segundo o 
protagonista branco, como um conjunto de ações encabeçado por 
Estado, Igreja e exército, para só então mencionar os escravos e as 
mulheres. A abolição é comemorada nas ruas como uma grande 
celebração da democracia racial, trazendo a conciliação entre as 
partes em conflito (STAM, 2008, p. 213-217).  

Não há, em ‘Sinhá Moça’, qualquer menção à necessidade de 
superação do abismo social que separa negros e brancos ou à 
importância de se combater as feridas históricas do escravismo. 
Também foram omitidas as questões financeiras que levaram as 
elites brasileiras a apoiar a abolição, como o fato de que o sistema 
de trabalho escravista já não mais correspondia aos interesses 
econômicos desse grupo ao início do século XX, bem como, era 
atacado por potências estrangeiras - notadamente, a Inglaterra - 
que desejavam a expansão do mercado consumidor brasileiro por 
meio da ampliação da mão-de-obra assalariada. 

Ao final dos anos 1950, um grupo de intelectuais ligados a 
movimentos de esquerda que buscavam repensar o papel do cinema 

na sociedade brasileira começou uma campanha em prol de uma 
produção nacional popular, voltada a abordar os problemas sociais 
que afligiam a população pobre. Inspirados pelo Neorrealismo 
italiano, esses pensadores propunham um cinema próximo da 

realidade, filmado nas ruas e estrelado por amadores. Esperavam, 
assim, provocar reflexões sobre as condições de vida dos 
marginalizados no Brasil. Entre esses autores, estavam Alex Viany9, 
                                                            
9 Diretor, produtor, roteirista, jornalista e crítico de cinema, Alex Viany (1918-1992) se tornou um 

dos nomes mais influentes da crítica cinematográfica brasileira. Além disso, escreveu livros que se 
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Carlos Ortiz10 e Nelson Pereira dos Santos11, que se engajaram para 
colocar tais debates em prática (STAM, 2008, p. 213-217). 

Stam (2008) considera que a produção cinematográfica de 
Pereira dos Santos representa um passo adiante no que diz 
respeito à representação do negro no cinema. Além de abandonar 
o paternalismo e preocupar-se com a criação de personagens 

capazes de despertar a simpatia do público, o diretor e roteirista 
também deu destaque às formas de resistência do negro frente às 
desigualdades sociais no ambiente urbano e teceu críticas à elite 
carioca. Entre seus filmes, destacam-se 'Rio, 40 graus' (1955) e 'Rio 
Zona Norte' (1957), ambientados em favelas cariocas. O 
posicionamento de Santos não tardou a atrair a desconfiança do 
Estado, que procurou censurar o primeiro título, mas acabou por 

liberá-lo para exibição após pressão de intelectuais estrangeiros. 
 

Rio, 40 graus12                                                   Rio Zona Norte13 

    

                                                                                                                              
tornaram referências para os estudos de cinema no país, como 'Introdução ao Cinema Brasileiro', de 
1959 (AUTRAN, 2003). 

10 Carlos Ortiz (1910-1995) foi diretor e crítico de cinema, além de jornalista, escritor, tradutor e 

militante de esquerda. Defendia a produção de um cinema voltado para os problemas brasileiros e 
participou ativamente da organização de eventos destinados a reunir os profissionais da área 
(CATANI, 2007). 

11 Embora formado em Direito, Nelson Pereira dos Santos (1928-2018) destacou-se como um dos 

percursores do movimento Cinema Novo, engajando-se em produções que buscavam debater temas 

como as desigualdades sociais e o preconceito racial no Brasil. Foi também fundador do curso de 

graduação em Cinema da Universidade Federal Fluminense, além de trabalhar como roteirista, 
professor e jornalista. Em 2006, tornou-se o primeiro cineasta a tomar assento na Academia 
Brasileira de Letras (SALEM, 1996). 

12 Fonte: http://www.planocritico.com/critica-rio-40-graus/. Acesso 23.maio.2018. 

13 Fonte: https://www.netcampos.com/agenda-campos-do-jordao/2018/05/filme-rio-zona-
norte.html. Acesso 23.maio.2018. 

http://www.planocritico.com/critica-rio-40-graus/
https://www.netcampos.com/agenda-campos-do-jordao/2018/05/filme-rio-zona-norte.html
https://www.netcampos.com/agenda-campos-do-jordao/2018/05/filme-rio-zona-norte.html
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Em ambas as produções, o racismo aparece diretamente 

associado a questões de classe. São as personagens brancas, as quais 
ocupam uma posição de dominação com relação às personagens 
negras, que reproduzem posturas e discursos racistas – seja por 
meio da violência, seja de forma velada, como o paternalismo 
condescendente. Em ‘Rio, 40 graus’, é notável o descaso das elites 
com a população negra, o abuso por parte das autoridades e, 
inclusive, as disputas que surgem entre as próprias camadas 
marginalizadas devido às condições de vida que enfrentam. O samba 
aparece com grande relevância nas trilhas sonoras das duas 
produções, ganhando ainda maior destaque ao emergir no centro da 
trama de 'Rio Zona Norte'. É até mesmo possível dizer que essa 

produção foi pioneira em debater a questão da apropriação cultural, 
uma vez que debateu a exploração dos sambistas provenientes das 
favelas por parte das gravadoras cariocas. O protagonista da trama é 
Espírito da Luz (Grande Otelo), músico de origem humilde cujo 
sonho é ter suas músicas interpretadas por grandes nomes do rádio. 
Em sua jornada, ele faz contato com Maurício (Jece Valadão), um 
trapaceiro que rouba as composições do 'colega' e os vende pela 
melhor oferta (RODRIGUES, 2011, p. 77-78). 

Ao final da década, houve uma nova experiência 
cinematográfica estrangeira no país. Ao contrário de 'It's all true', o 
filme 'Orfeu Negro' (1959), também conhecido por ‘Orfeu do 
Carnaval’, foi dirigido pelo cineasta francês Marcel Camus e se 

tornou um grande sucesso14. Baseado em uma peça teatral de 
Vinicius de Moraes – que funciona como uma adaptação moderna 
do mito de Orfeu e Eurídice –, a produção contou com um elenco 
predominantemente brasileiro, incluindo a participação de diversos 
membros do Teatro Experimental do Negro. Como protagonistas, 
foram escalados o jogador de futebol Breno Mello14 e a dançarina 

                                                            
14 Breno Mello (1931-2002) iniciou sua carreira esportiva no Renner de Porto Alegre, time pelo qual 
sagrou-se campeão gaúcho de 1954. O sucesso no esporte lhe garantiu oportunidades para jogar em 

times cariocas e paulistas. Sua carreira no cinema resume-se a menos de uma dezena de filmes, sendo 
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estadunidense Marpressa Dawn. Orientada por uma visão luxuosa 
da favela e do Carnaval, a equipe francesa conseguiu até mesmo o 

apoio do governo Juscelino Kubitschek, interessado em divulgar a 
imagem positiva do Brasil por meio do cinema. 

 

Orfeo Negro15 

 
 

O filme se tornou um sucesso internacional e chegou ao 
ápice quando recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro para a 
França. Tal distinção, porém, não evitou que opiniões fossem 
divididas no Brasil. Moraes ficou insatisfeito com as mudanças 
realizadas no roteiro, as quais contrariavam sua visão a respeito do 
negro e das religiões de matriz africana. Para parte dos intelectuais 
brasileiros, o filme apenas reforçou a visão paternalista dos 
estrangeiros sobre o país, apostando no exotismo para atrair um 
maior número de espectadores. Em verdade, a representação 

idealizada da favela em ‘Orfeu do Carnaval’ chegou a gerar 

algumas sequências ofensivas, como o fato de um terreiro servir de 

metáfora para o inferno. Por outro lado, alguns críticos 
especializados, que se identificavam com o cinema hollywoodiano, 
destacaram que a produção poderia ser um exemplo para os 
                                                                                                                              
‘Orfeu Negro’ seu papel mais importante. BERTONI, Estêvão. Breno Higino Mello (1931-2008). Folha de 
São Paulo. São Paulo, 15.julho.2008. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1507200816.htm. Acesso em: 15.agosto.2017. 

15 Fonte: http://salalatinadecinema.blogspot.com/2011/03/orfeu-negro-1959.html. Acesso 23.maio.2018. 

http://salalatinadecinema.blogspot.com/2011/03/orfeu-negro-1959.html
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cineastas brasileiros sobre como criar filmes de sucesso 
(RODRIGUES, 2011, p. 46-47; STAM, 2008, p. 252-257). 

Infelizmente, os anos 1950 ficaram marcados por uma 
tendência que perdurou nas décadas seguintes: após um filme de 
sucesso, muitos atores negros dificilmente encontravam trabalhos 
nas telas com igual relevância. Diversos profissionais ou migraram 

para áreas novas, como a televisão – Isaura Bruno16, por exemplo, 
estrelou a novela ‘Direito de Nascer’ em 1964 –, ou voltaram para 
suas origens no teatro, contribuindo com as iniciativas do Teatro 
Experimental do Negro e do Teatro Arena, também ligado à 
esquerda e voltado a debater questões sociais.  

 
Nathalia Timberg e Isaura Bruno em O Direito de Nascer17 

 
 

A recorrência de papéis no cinema não significava 
diversidade. É emblemático o caso de Ruth de Souza18: apesar de seu 

                                                            
16 Tendo trabalhado como empregada doméstica, Isaura Bruno (1926-1977) foi descoberta pelo ator 
Walter Forster, que a convidou para trabalhar no cinema. Consagrou-se em filmes de comédia 

estrelados por Mazaroppi. Na televisão, interpretou a Tia Nastácia na versão de 1964 do ‘Sítio do 

Pica-pau Amerelo’ e ganhou destaque como uma mãe sofredora na novela ‘Direito de Nascer’. Apesar 
do sucesso, encontrou poucas oportunidades de trabalho ao longo da carreira, e faleceu 
precocemente, na pobreza (BONVENTTI, on line). 

17 Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1964-dramalhao-cubano-fez-o-brasil-
virar-o-pais-das-telenovelas-5622. Acesso 23.maio.2018. 

18 Vinda do Teatro Experimental do Negro, Ruth de Souza (1921) se tornou uma das mais 
importantes atrizes brasileiras, atuando em uma série de filmes e peças teatrais, muito embora as 

últimas lhe oferecessem uma maior diversidade de papéis que os primeiros. É também militante em 

prol do movimento negro, tendo atuado nos últimos anos em favor de melhores papéis para os 
profissionais afrodescendentes no cinema e na televisão. (JESUS, 2004). 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1964-dramalhao-cubano-fez-o-brasil-virar-o-pais-das-telenovelas-5622
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1964-dramalhao-cubano-fez-o-brasil-virar-o-pais-das-telenovelas-5622
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talento, a maioria das ofertas de trabalho recebidas pela atriz estava 
associada à representação de serviçal em grandes produções 

nacionais. Três tendências acerca dos papéis femininos foram 
consolidadas naquela década. A primeira diz respeito às personagens 
subservientes aos brancos, como as mucamas de filmes de época ou 
empregadas domésticas de tramas contemporâneas. Ora dóceis e 

inofensivas, ora cômicas e sensuais, eram objeto do paternalismo e 
da graça do público (RODRIGUES, 2011).  

 
Ruth de Souza em Passos dos Ventos, 196819 

 
 

Uma segunda tendência apresentava a mulher negra como 
mero interesse romântico de um protagonista que domina a trama 
fílmica, por vezes sendo apêndice amoroso ou, até mesmo, um 
obstáculo que impede o personagem masculino de conquistar seus 
objetivos. Cabe mencionar que muitos dos papéis que se encaixam 

nesse segundo estereótipo foram interpretados por mulheres 
brancas. Rodrigues (2011, p. 46) relembra o caso das adaptações 
cinematográficas do romance ‘O Cortiço’, nas quais a personagem 
mulata Rita Baiana foi interpretada por atrizes brancas que 
usavam maquiagens pesadas – Gracinda Freire em 1945 e Betty 
Faria em 1976.  

                                                            
19 Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/ruth-de-souza/ruth-de-souza-fotos.htm. 
Acesso 23.junho.2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/ruth-de-souza/ruth-de-souza-fotos.htm
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Por fim, não menos prejudicial, as protagonistas negras 
estiveram, grosso modo, ausentes na cinematografia brasileira. E 

vale lembrar que todos os títulos mencionados até aqui e a maioria 
dos próximos filmes aos quais faremos referência foram estrelados 
por homens. Trata-se de uma verdadeira lacuna, levando-se em 
consideração a existência de talentos como Ruth de Souza, Léa 

Garcia20 e Luiza Maranhão21. 
 

Léa Garcia22                                                        Luiza Maranhão23 

                 
 

                                                            
20 Léa Garcia (1933) ingressou no Teatro Experimental do Negro aos 16 anos e participou de muitas das 
mais importantes montagens do grupo. Posteriormente, engrenou uma carreira exitosa no cinema e na 

televisão, recebendo diversos prêmios por seus trabalhos. Também é figura importante no movimento 

negro e também teve destacado papel em organizações de profissionais de atuação. IPEAFRO. Léa 
Garcia. Disponível em: http://ipeafro.org.br/personalidades/lea-garcia/. Acesso 15.abril.2017. 

21 Nascida em Porto Alegre, Luiza Maranhão (1940) iniciou sua carreira profissional no rádio, como 
cantora, recebendo, em seguida, convites para trabalhar no cinema e na televisão. Atuou em diversas 

produções emblemáticas do movimento Cinema Novo e também trabalhou como modelo. Com a 

instauração da ditadura militar, mudou-se para Roma – onde reside desde então –, tendo retornado 

poucas vezes ao Brasil para realizar projetos de cinema e televisão nos anos 1980 e 1990. CAETANO, 
Maria do Rosário. Luiza Maranhão. Disponível em: http://cadernodecinema.com.br/blog/luiza-
maranhao/. Acesso 15.abril.2017. 

22 Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/perfis/profissionais/lea-garcia/lea-garcia-fotos-e-
videos.htm. Acesso 23.maio.2018. 

23 Fonte: https://www.filmesnocinema.com.br/artistas/luiza-maranhao. Acesso 23.maio.2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/profissionais/lea-garcia/lea-garcia-fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/profissionais/lea-garcia/lea-garcia-fotos-e-videos.htm
https://www.filmesnocinema.com.br/artistas/luiza-maranhao
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Quando novos cinemas entram em cena: 

as décadas de 1960 e 1970 
 

 
Os anos 1960 foram marcados pelo crescimento das 

produções de intelectuais de esquerda que propunham pensar a 
educação e as artes a partir de um viés politizado, com o objetivo 

de fomentar debates a respeito das condições de vida enfrentadas 
por setores marginalizados da população brasileira. Nesse cenário, 
movimentos como o Cinema Novo buscaram se aproximar, estética 
e tematicamente, tanto das influências africanas no cotidiano do 
país, quanto aprofundar um diálogo com as demais nações do 
chamado Terceiro Mundo. 

Também foi durante essa década que uma série de 
movimentos favoráveis às camadas sociais minoritárias eclode nos 

Estados Unidos e na Europa, como os grupos que atuavam em prol 
dos direitos das mulheres, dos homossexuais e, com grande 
destaque, dos afrodescendentes. Lideranças políticas e intelectuais, 

como Martin Luther King Jr.1, estiveram à frente da organização de 
protestos que criticavam a segregação e o racismo entranhados nas 
sociedades do bloco capitalista. Atentas às mudanças advindas 
dessas lutas, e à crescente importância dos afrodescendentes como 
consumidores, as grandes indústrias cinematográficas 
internacionais passaram a produzir filmes sobre tais eventos e 
                                                            
1 Uma das figuras centrais do movimento dos direitos civis estadunidenses, Martin Luther King Jr. 

(1929-1968) promoveu uma série de eventos criticando a segregação racial nos Estados Unidos. 

Defensor da resistência pacífica, recebeu o apoio e a ira de diversas pessoas e entidades. Recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz em 1964. Foi assassinado quatro anos mais tarde. (JACKSON, 2008). 
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adotaram mudanças sensíveis na representação dos negros no 
cinema mainstream. Em Hollywood, por exemplo, ocorreu a 

ascensão de Sidney Poitier, que passou a encarnar a imagem do 
negro que tenta provar seu valor para se encaixar em uma 
sociedade predominantemente branca. 

No caso do Cinema Novo, um grupo emergente de cineastas e 

intelectuais defendeu a produção cinematográfica organizada em 
torno de uma abordagem crítica dos problemas sociais brasileiros a 
fim de despertar a consciência política dos espectadores. Nesse 
sentido, o movimento defendeu rupturas temáticas e estéticas para 
desafiar a hegemonia hollywoodiana no país e a influência 
estrangeira sobre os grandes estúdios nacionais. Aquele movimento, 
ademais, criticava as chanchadas – que ainda despontavam como as 

produções nacionais de maior sucesso popular –, denunciando tal 
gênero como ‘alienante’ e ‘emburrecedor’ (STAM, 2008, p. 256-266). 

Para alcançar tal objetivo, os cinemanovistas voltaram seus 
olhares às favelas e bairros de classe baixa dos grandes centros 
urbanos brasileiros, predominantemente habitados por negros. 
Para realçar a ideia de um cinema autêntico – isto é, próximo da 
realidade –, muitos escalaram moradores desses locais, sem 
experiência prévia na atuação, para estrelar esses filmes. Muitos se 
tornaram profissionais de sucesso, como o caso de Antônio 
Pitanga2, que obteve seu primeiro trabalho frente às câmeras no 
filme ‘Bahia de todos os santos’, de Trigueirinho Neto3, título 
considerado precursor do Cinema Novo. 

 

                                                            
2 Antônio Pitanga (1939) tornou-se um dos mais importantes nomes do Cinema Novo e teve uma 

carreira de sucesso no cinema e na televisão. Por seus trabalhos, recebeu diversos prêmios, incluindo 
o Troféu Candango de Melhor Ator Coadjuvante por ‘A grande cidade’ (1966), além de ter um papel 

de relevância na militância negra. Foi vereador e secretário de Estado no Rio de Janeiro. É pai dos 
também atores Rocco Pitanga e Camila Pitanga. (LOPES, 2011, p. 534). 

3 Encontramos poucas informações a respeito da trajetória de José Trigueirinho Neto (1928). ‘Bahia 

de todos os santos’ foi o principal título de sua curta carreira no cinema, que inclui ainda trabalhos 

de direção e roteiro em alguns documentários. INTERNET Movie Database. Trigueirinho Neto. 
Disponível em: https://www.imdb.com/name/nm0872791/?ref_=tt_ov_dr. Acesso 27.julho.2018. 
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Cartaz do filma Bahia de Todos os Santos4 

 
 

De acordo com Stam, a principal característica de ‘Bahia de 
todos os santos’ (1960) foi desromantizar a cidade de Salvador, até 

então associada à alegria colorida do Carnaval. Tendo o Estado 
Novo como pano de fundo, o filme abordou temas como a miséria 
das favelas, a repressão às religiões de matriz africana e as tensões 
raciais na capital brasileira com maior predominância da 
população negra. No papel de protagonista, Jurandir Pimentel5 
interpreta Tônio – um jovem angustiado, filho de mãe negra e de 
um pai branco ausente –, que se encontra dividido entre suas 

raízes africanas e o desejo de ser integrado à sociedade branca. Em 
sua jornada pessoal, Tônio transita pelas ruas de uma capital 
miserável e se torna amante de uma estrangeira branca de moral 
questionável (STAM, 2008, p. 267-268). 

                                                            
4 Fonte: https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2018/04/19/bahia-de-todos-os-santos-e-atracao-em-ciclo-de-
cinema/. Acesso 23.maio.2018. 

5 Encontramos poucos dados a respeito de Pimentel, jovem ator que cometeu suicídio pouco após o 

lançamento de ‘Bahia de todos os santos’. De acordo com Stam, havia rumores de que ele e 

Trigueirinho Neto mantiveram um conturbado relacionamento amoroso durante as filmagens 
(STAM, 2008, p. 267). 

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2018/04/19/bahia-de-todos-os-santos-e-atracao-em-ciclo-de-cinema/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2018/04/19/bahia-de-todos-os-santos-e-atracao-em-ciclo-de-cinema/
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Contrariando o ideal da democracia racial, o filme enfatiza a 
violência das autoridades (o Estado, a elite, os patrões, a polícia) 

contra a população negra e pobre. Contudo, também destaca a luta 
e a resistência dos afrodescendentes para preservar suas tradições 
e direitos por meio da solidariedade. Algumas das cenas 
emblemáticas da obra são o interrogatório truculento ao qual uma 

mãe-de-santo, avó do protagonista, é submetida diante das 
autoridades policiais; bem como a repressão policial a uma 
celebração do candomblé nas primeiras sequências do filme 
(STAM, 2008, p. 271-273). 

A representação realista de Salvador e seus habitantes foi 
recebida negativamente pelo grande público e pela crítica 
especializada, além de despertar receios por parte do governo. 

Temendo que ‘Bahia de todos os santos’ exportasse uma imagem 
‘inadequada’ do país, a censura criou obstáculos para impedir sua 
participação em festivais internacionais (STAM, 2008). 

A criminalidade associada às favelas também se tornou mais 
presente nas produções do Cinema Novo. Sua abordagem não 
pretende julgar a criminalidade, mas ressalta como a miséria e a 
fome impeliam os favelados – em sua maioria, negros – a cometer 
crimes. Em ‘Assalto ao trem pagador’ (1962), por exemplo, um 
grupo formado por homens negros e brancos consegue uma 
grande fortuna após realizar o roubo que dá título à obra.  

Um dos envolvidos no crime, o negro Tião Medonho 
(interpretado por Eliezer Gomes6), busca utilizar sua parte do 

dinheiro para melhorar as condições de vida de sua família, além 
de compartilhá-lo com amigos e pessoas próximas em estado de 
necessidade. O contraponto ao protagonista é Grilo Peru 
(Reginaldo Faria), um criminoso branco que gasta sua parte do 

                                                            
6 Embora tenha falecido precocemente, Eliezer Gomes (1920-1979) teve uma carreira bastante 
profícua, participando de importantes produções do cinema nacional. Além de 'Assalto ao Trem 

Pagador', destacou-se também pelo filme 'O Anjo da Noite' (1974), pelo qual recebeu o prêmio de 

Melhor Ator no Festival de Cinema de Gramado. INTERNET Movie Database. Eliezer Gomes (1920-
1979). Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0326872/. Acesso 15.abril.2017. 
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assalto com futilidades e, posteriormente, denuncia os 
companheiros à polícia. Em uma das cenas mais marcantes do 

filme, Peru diz uma série de insultos racistas a Tião Medonho, 
olhando diretamente para a câmera (STAM, 2008). 

 

Assalto ao trem pagador (Tião Medonho)7 

 
 

O preconceito racial, em muitas das produções, também é 
associado a questões de classe social, muito embora a abordagem 
dessa dinâmica seja variável. No último segmento de ‘Cinco vezes 
favela’ (1962), por exemplo, favelados negros e brancos se 
reconhecem enquanto classe e unem esforços para impedir que a 
exploração de uma pedreira, próxima à favela, cause um desastre 
(STAM, 2008, p. 278-280). Por outro lado, apesar de os membros 

do grupo de criminosos em ‘Assalto ao trem pagador’ pertencerem 
à mesma classe, as tensões raciais acabam por fragmentar e dividir 
o grupo quando o líder – um favelado branco de olhos azuis – vale-
se da cor da pele para se declarar superior aos parceiros de crime 
(RODRIGUES, 2011, p. 122). 

                                                            
7 Fonte: http://www.cinemarden.com.br/2012/12/o-assalto-ao-trem-pagador.html. Acesso 23.maio.2018 

http://www.cinemarden.com.br/2012/12/o-assalto-ao-trem-pagador.html
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Cartaz do filme Cinco vezes favela8 

 
 

Outro movimento cinematográfico que lançou novos olhares 
sobre a população negra, e as heranças africanas no país, foi a 
chamada Renascença Baiana. Caracterizada especialmente por 
produções ambientadas em Salvador, essa corrente destacou a 
importância das religiões de matriz africana no cotidiano da capital 
mais negra do país. Entretanto, não é possível falarmos desse 
conjunto de produções como um grupo homogêneo, pois 
apresentam abordagens diferenciadas sobre o tema. Há o 
predomínio de uma posição ambígua, que tanto denuncia um 
suposto caráter alienante dos cultos afro-brasileiros, quanto 
demonstra grande fascínio com relação a esses mesmos cultos, o 

qual, por vezes, beira a fetichização (STAM, 2008, p. 298-299). 
 A relação ambivalente com a religiosidade está presente, 

por exemplo, em ‘Barravento’ (1962), dirigido por Glauber Rocha9, 

                                                            
8 Fonte: http://www.anosdourados.blog.br/2014/05/fatos-cinema-brasileiro-cinco-vezes.html. 
Acesso 23.maio.2018. 

9 Glauber Rocha (1939-1981) foi diretor, roteirista, ator, crítico e escreveu diversos ensaios sobre o cinema. 

Defensor de um cinema brasileiro – e crítico de Hollywood e suas influências no país, além de inspirado 

por debates da esquerda –, realizou filmes de forte temática política e social. Além disso, ficou conhecido 
por sua estética experimental, que rompia com os padrões narrativos e visuais existentes (GOMES, 1997). 

http://www.anosdourados.blog.br/2014/05/fatos-cinema-brasileiro-cinco-vezes.html
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que viria a se tornar um dos principais nomes do movimento 
Cinema Novo. A representação das religiões de matriz africana no 

filme, ainda hoje, divide autores. Em um estudo clássico do título, o 
antropólogo Celso Prudente (1995) destaca a produção como um 
exemplo da afirmação da religiosidade e da cultura afro-brasileira. 
Em contrapartida, Renato Silveira (1998), também antropólogo, 

criticou a ‘insensibilidade’ de Glauber Rocha em procurar entender 
o candomblé e o acusou de condicionar o culto de matriz africana 
aos seus interesses militantes. 

 
Cartaz filme Barravento10 

 
 

Stam (2008, p. 324-325) busca um meio termo entre as duas 
análises e observa que, ao longo do filme, o candomblé ora aparece 
como um elemento que reforça a alienação e a condição submissa 
dos negros; ora é exaltado por meio da composição estética e da 

trilha sonora. Segundo o autor, o filme não apresenta respostas 
simples, elogiando ou condenando o candomblé, porém, promove 
importante debate ao assinalar as disputas existentes entre os 
grupos que praticam aquela religião. 

Outra característica que merece destaque nas obras da 
Renascença Baiana é a exaltação da luta em favor da emancipação. 
Tanto em ‘Barravento’, quanto em ‘Ganga Zumba’ (1963) – este 

                                                            
10 Fonte: http://www.bcc.org.br/cartazes/cartaz_fb/002156. Acesso 18.setembro.2017. 

http://www.bcc.org.br/cartazes/cartaz_fb/002156
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último dirigido por Carlos Diegues11 – é reforçada a questão de que 
a mão-de-obra negra, escravizada ou não, serve para a 

manutenção de um sistema socioeconômico favorável à 
discriminação racial. No primeiro filme, um pescador negro volta-
se diretamente para a câmera e denuncia a exploração, à qual ele e 
seus companheiros de trabalho estavam submetidos. Já a segunda 

produção exortou a luta de escravos contra os senhores brancos e a 
organização de um quilombo (STAM, 2008).  

 
Cartaz do filma Ganga Zumba12 

 
 

Contrariando o ideal das produções ambientadas no período 
da escravidão produzidas até os anos 1950, ‘Ganga Zumba’ assinala 

                                                            
11 Um dos cineastas que mais trabalhou com temas referentes à escravidão no Brasil, Carlos Diegues 

(1940) é também diretor e roteirista. Engrenou uma carreira profícua, marcada diversos sucessos de 
bilheteria e vários prêmios em festivais de cinema ao redor do mundo. INTERNET Movie Database. 
Carlos Diegues (1940). Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0225935/. Acesso 15.abril.2017. 

12 Fonte: https://www.geledes.org.br/ganga-zumba/. Acesso 23.maio.2018. 

https://www.geledes.org.br/ganga-zumba/


Ana Crhistina Vanali; Celso Fernando Claro de Oliveira | 69 
 

que os negros não eram pessoas que aguardam pacientemente a 
abolição, mas agentes históricos dotados de consciência política 

que se engajam de maneira ativa na luta pela liberdade e 
emancipação. Além disso, a representação da luta não é 
romantizada, e evoca o uso da violência como instrumento para 
romper com as estruturas sociais vigentes (RODRIGUES, 2011; 

STAM, 2008). 
O golpe militar de 1964 impactou diretamente sobre a 

representação do negro na produção cinematográfica brasileira. 
Com a ascensão do regime autoritário, muitos dos representantes 
do Cinema Novo – dedicados a analisar a atuação das esquerdas no 
país –, buscaram compreender quais foram os motivos que 
levaram ao fracasso dos projetos encampados pelas correntes 

progressistas. Nesse momento, os temas raciais perderam espaço. 
Concomitantemente, muitos dos protagonistas passaram a 
representar setores intelectuais da população branca ligados à 
esquerda, havendo um afastamento das favelas e da realidade do 
negro marginalizado como temas de grande relevância. 

Isso não significa dizer que houve um total desaparecimento 
da presença negra no cinema brasileiro. Em 'Terra em Transe' 
(1967), um dos títulos mais representativos da carreira de Glauber 
Rocha, são constantes as imagens que representam as divisões 
étnico-sociais do país, contrapondo a elite branca à população 
pobre e explorada. Esse recorte também foi utilizado para criticar a 
postura dos militantes de esquerda provenientes da classe-média 

branca e sua constante dificuldade em se aproximar da população 
marginalizada (STAM, 2008, p. 336-337). 

Um exemplo ainda mais emblemático é o de 'Macunaíma' 
(1969), adaptação da obra de Mário de Andrade dirigida por 

Joaquim Pedro de Andrade13. Filme marcado por uma estética 

                                                            
13 Oriundo de uma família bem-estabelecida, Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988) formou-se em 

física, porém, sempre teve grande interesse pelo cinema. Trabalhou como ator e assistente de 

direção antes de assumir a função de cineasta. Ficou conhecido por filmes de cunho histórico e 
também por documentários. Macunaíma foi seu maior sucesso de bilheteria (BENTES, 1996). 
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carnavalizada, 'Macunaíma' faz crítica pontuais ao ideal de 
democracia racial em tempos do 'milagre econômico' do regime 

militar brasileiro. Vivido por Grande Otelo e Paulo José, o 
personagem-título é um homem negro que, após o banho em uma 
fonte de águas mágicas, torna-se branco. Com a transformação, o 
personagem parece esquecer suas origens, buscando o afastamento 

dos amigos e familiares negros, além de reproduzir uma série de 
comentários racistas corriqueiros para a sociedade da época. 
Posteriormente, ele se envolve com uma jovem guerrilheira branca 
com quem tem um filho de pele negra. “Randall Johnson 
interpretou a cena como uma metáfora à impossibilidade de o povo 
brasileiro tentar omitir suas raízes africanas.” O Macunaíma 
branco também é facilmente seduzido pelo consumismo e age de 

forma individualista – elementos associados ao ideal de 
branqueamento defendido pelas elites nacionais (JOHNSON, 1995). 

 
Grande Otelo em Macunaíma14 

 
 

A crítica social a partir do contraste entre negros e brancos é 
também presente em ‘O anjo nasceu’ (1969) de Júlio Bressane15, 

                                                            
14 Fonte: https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/macuna%C3%ADma-de-

m%C3%A1rio-de-andrade-entra-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-este-ano-1.1206274. Acesso 
23.maio.2018. 

https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/macuna%C3%ADma-de-m%C3%A1rio-de-andrade-entra-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-este-ano-1.1206274
https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/macuna%C3%ADma-de-m%C3%A1rio-de-andrade-entra-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-este-ano-1.1206274
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sobre dois criminosos que cometem um assalto. Rodrigues assinala 
que o filme destaca as diferenças entre os dois marginais de forma 

marcante: Hugo Carvana (1937-2014) interpreta o bandido branco, 
que age por interesses egoístas; enquanto Milton Gonçalves16 é o 
ladrão negro que pensa em utilizar o dinheiro para pagar o 
tratamento médico de um sobrinho e é acometido pela culpa do 

delito que cometeu. Exibida no Festival de Brasília, a produção foi 
censurada pelo regime militar (RODRIGUES, 2011, p. 137). 

 
Carvana e Gonçalves em O anjo nasceu17 

 
 

Os anos 1970 foram marcados pela efervescência dos 
movimentos afro-brasileiros. Instituições que pregavam a 
emancipação política dos negros e o resgate da influência africana 

em nosso cotidiano surgiram em diversas partes do país, 

                                                                                                                              
15 Nascido no Rio de Janeiro, Júlio Bressane (1946) especializou-se em filmes sobre a violência e as 
desigualdades no ambiente urbano. Recebeu duas vezes o prêmio de Melhor Diretor do Festival de 

Cinema de Brasília, pelas obras ‘Miramar’ (1997) e ‘São Jerônimo’ (1997), além de ter lançado livros 
sobre o cinema (SOUSA, 2016). 

16 Um dos mais importantes atores brasileiros, Milton Gonçalves (1933) trabalhou no cinema, no teatro e 

na televisão. Militante do movimento negro, foi também diretor e escritor, tendo passado pelo Teatro 

Experimental do Negro e pelo Teatro Oficina, além de ter ingressado na vida política. Ainda hoje, atua 
defendendo maiores oportunidades de trabalho para os profissionais negros (LOPES, 2011, p. 302). 

17 Fonte: https://tudovaibem.com/2017/07/27/o-anjo-nasceu-de-julio-bressane-1969/. Acesso 
23.maio.2018. 

https://tudovaibem.com/2017/07/27/o-anjo-nasceu-de-julio-bressane-1969/
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inspiradas, em grande parte, pelas lutas anticoloniais na África e 
pelas diferentes correntes da militância negra que atuavam nos 

Estados Unidos e na Europa. O momento foi bastante propício 
para evidenciar os temas raciais e promover a ascensão dos atores 
afrodescendentes no cinema nacional.  

O racismo, por exemplo, passou de assunto periférico, ou 

abordado de forma indireta, para o centro de debates de muitas 
obras, como 'Compasso de Espera' (1973), cuja trama gira em 
torno de Jorge, um poeta negro dividido entre sua origem humilde 
e a conquista de influência na elite paulistana. Marcado por 
contradições, o protagonista é confrontado tanto por sua 
passividade – nem sempre consciente – perante os brancos, quanto 
pelas críticas dos familiares que o veem como um alpinista social 

envergonhado de suas origens. Jorge é alvo de piadas racistas, que 
são justificadas pelos personagens brancos como brincadeiras 
inocentes, ao mesmo tempo em que seu relacionamento com os 
membros da alta sociedade ainda reproduz aspectos oriundos da 
hierarquia social escravagista (STAM, 2008, p. 367-369). 

 
Compasso de espera18 

 

                                                            
18 Fonte: http://www.caixadesucessos.com.br/2017/07/a-questao-do-negro-no-filme-em.html. 
Acesso 23.maio.2018. 

http://www.caixadesucessos.com.br/2017/07/a-questao-do-negro-no-filme-em.html
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Nesse novo momento, nomes ligados ao Cinema Novo, como 

Nelson Pereira dos Santos, promoveram novos olhares sobre as 
religiões de matriz africana, ressaltando seu caráter de resistência. ‘O 
amuleto de Ogum’ (1974), por exemplo, é uma produção permeada 
de elementos da umbanda, tanto em sua estética, quanto em sua 
trama. Trata-se de uma obra que exige conhecimento por parte do 
espectador, já que, para melhor compreensão diversos elementos da 
trama, faz-se necessária uma instrução prévia a respeito dos rituais e 
entidades que marcam aquele culto (STAM, 2008, p. 377). 

Além disso, muitas produções lançaram mão de 
protagonistas em papéis ousados, dando um caráter mais diverso à 
representação dos negros no cinema. ‘A Rainha Diaba’ (1974) 

trouxe Milton Gonçalves como um travesti que também é chefe do 
crime no bairro da Lapa – um personagem claramente inspirado 
em Madame Satã, notório criminoso homossexual carioca. Já em 
‘Faustão: o cangaceiro negro’ (1971) Eliezer Gomes interpretou um 
anti-herói que luta contra os coronéis e protege a população pobre 
do Nordeste. 

 

Milton Gonçalves19                                       Eliezer Gomes20 

      
 

                                                            
19 Fonte: https://www.notrecinema.com/communaute/v1_detail_film.php3?lefilm=782341. Acesso 
23.maio.2018. 

20 Fonte: http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/shakespeare-e-cangaco/. Acesso 23.maio.2018. 

https://www.notrecinema.com/communaute/v1_detail_film.php3?lefilm=782341
http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/shakespeare-e-cangaco/
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Apesar de sua importância histórica, muitos dos títulos 
mencionados sofreram cerceamento por parte da censura 

governamental para que, finalmente, chegassem até o público ou 
fossem exportados para o mercado internacional. Na visão do 
regime militar, tais produções contrariavam o ideal de harmonia 
de raças e difundiam uma imagem negativa do país, além de 

estarem revestidos por ‘perigosas’ ideologias de esquerda. Convém 
destacar que, apesar do caráter progressista dos filmes aqui 
mencionados, muitas pornochanchadas – produções populares de 
teor cômico e erótico – continuavam reproduzindo o humor 
racista, a visão da superioridade branca e representações 
repugnantes dos personagens negros, tratando-os unicamente 
como figura ridicularizada ou objeto de desejo sexual. 

 



 
 
 

7 
 

Novas possibilidades, novos debates (I): 

os anos finais da ditadura militar 
e a abertura democrática 

 
 

O período de esfacelamento da ditadura coincidiu com o 

surgimento de novos movimentos sociais que buscavam 

reivindicar direitos frente ao regime autoritário. Muitos desses 
grupos representaram a emergência de uma nova esquerda, que 
buscou analisar questões de raça e gênero em conjunto com a luta 
de classes. Rodrigues (2011, p. 224) destaca o surgimento de 
diversas instituições que “tentaram, nem sempre com sucesso, 
unir o trabalho cultural ao político”, como o Movimento Negro 
Unificado. Embora muitas dessas correntes tenham sido 
absorvidas por partidos políticos de esquerda, o autor assinala que 
o engajamento militante permitiu aos negros alçar altos postos 
eletivos no país, além de abrir espaço para novos debates. 

No cinema, mudanças notáveis já eram comprovadas desde 

a segunda metade dos anos 1970, quando os papéis reservados a 
atores negros foram diversificados, tornando-os mais complexos, 
apesar da recorrência de antigos temas e padrões de 
comportamento profundamente enraizados na mentalidade 
nacional. A cinebiografia ‘Xica da Silva’ (1976) foi um dos títulos 
mais representativos desse período, cujo roteiro era inspirado nas 

lendas e contos populares sobre essa personagem histórica, que, 
durante o ciclo do ouro do século XVIII, chegou a gozar de grande 
poder na região de Minas Gerais. 
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Zezé Mota em Xica da Silva1 

 
 

Vivida por Zezé Motta2, a protagonista obtém alforria ao se 
envolver com o funcionário da Coroa Portuguesa responsável pela 
fiscalização da mineração de diamantes – conquista esta que é 

atribuída ao seu poder de sedução. Trata-se, pois, de uma das 
primeiras personagens femininas negras a dispor de grande poder 
político nas telas do cinema brasileiro. A partir de sua ascensão 
social, Xica empederniu-se à vida luxuosa, vingando-se das pessoas 
que a fizeram sofrer durante os anos de escravidão. Entre suas 
atitudes polêmicas promove grandes eventos e estabelece algumas 
formas de divisão racial que parecem uma subversão do 
segregacionismo escravocrata – como proibir a entrada de brancos 
em alguns de seus espaços de lazer (RODRIGUES, 2011, p. 56-57). 

Avesso a uma linguagem maniqueísta, o filme constrói a 
representação de Xica como mulher multifacetada. Entre uma série 

de contrapontos, vale ressaltar que a personagem se aproveita do 
prestígio adquirido para afrontar a sociedade mineira, ao mesmo 
tempo em que se mostra cruel e indiferente com relação aos outros 
escravos. Tal imagem dividiu opiniões. Para muitos membros da 

crítica especializada, o filme apresentava uma denúncia do abismo 

                                                            
1 Fonte: http://www.mmgerdau.org.br/museu-expandido/xica-da-silva-o-filme/. Acesso 23.maio.2018. 

2 Atriz e cantora, Zezé Motta (1944) vinha trabalhando em papéis secundários até alcançar grande sucesso 

como a personagem-título de ‘Xica da Silva’. Além de trabalhar no cinema, participou de festivais de música, 
foi dubladora e atuou em diversas novelas e minisséries para a televisão (LOPES, 2011, p. 454). 

http://www.mmgerdau.org.br/museu-expandido/xica-da-silva-o-filme/
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social existente entre as elites e a população marginalizada. Os 
movimentos negro e feminista, contudo, atacaram a postura 

individualista da personagem, apontando sua dependência dos 
atributos sexuais para garantir o sucesso de seus interesses, bem 
como, a personalidade caprichosa e impulsiva (STAM, 2008, p. 413). 

Adaptado do romance de Jorge Amado, ‘Tenda dos Milagres’ 

(1977) trouxe aos cinemas a figura do intelectual africanista. O 
filme acompanha a trajetória de Pedro Archanjo – interpretado 
pelo compositor Jards Macalé3 quando jovem, e pelo artista plástico 
Juarez Paraíso4 quando mais velho – um funcionário da Faculdade 
de Medicina da Bahia que, embora mantido à margem da 
sociedade branca, formula teorias que desafiam as ideias de 
supremacia branca, exalta a miscigenação e a cultura africana, e 

divulga trabalhos que acabam por despertar o interesse de um 
importante pesquisador estrangeiro. 

 
Jards Macalé no filme Tenda dos milagres5 

 
 

                                                            
3 Compositor, cantor e ator, Jards Macalé (1943) foi um dos principais expoentes do Movimento 
Tropicalista. Escreveu e compôs diversas canções que foram interpretadas por nomes como Gal Costa e 
Maria Bethânia, além de ter composto trilhas sonoras para diversos filmes. (PIMENTEL, 2007). 

4 O artista plástico Juarez Paraíso (1934) já participou de diversas exposições artísticas no Brasil e no 
exterior. Entre suas obras, destacam-se esculturas e murais em espaços públicos (PARAÍSO, 2006). 

5 Fonte: http://www.jardsmacale.com.br/galeria?tag=tenda-dos-milagres. Acesso 23.maio.2018. 

http://www.jardsmacale.com.br/galeria?tag=tenda-dos-milagres
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Segundo assinala Stam (2008, p. 416-428), Archanjo é uma 
nova forma de representação que contraria a desconfiança das 

esquerdas para com as religiões de matriz africana, pois além de 
cientista, é também um homem iniciado no candomblé e pai-de-
santo. Além disso, é um protagonista ligado à capoeira e 
profundamente interessado nos costumes herdados da influência 

africana no país. Logo, há uma justaposição entre ciência, cultura 
popular e religiosidade afro-brasileira como elementos 
complementares na personalidade de um homem que se levanta 
criticamente contra o preconceito e a desigualdade social. O filme 
apresenta ainda uma visão negativa da sociedade branca que 
procura omitir suas raízes negras e reconhece a importância de 
Archanjo somente após a intervenção do intelectual estrangeiro; 

bem como das esquerdas, que menosprezam a importância da 
cultura popular no cotidiano. 

A escravidão, enquanto tema, também passou por 
importantes releituras nos anos 1980. Filmes como ‘Quilombo’ 
(1984) e ‘Chico Rei’ (1985) promoveram representações mais 
assertivas da crueldade da diáspora africana e do sistema 
escravocrata. Ambas as produções apresentam diferentes formas 
de resistência – como a inteligência empregada no desvio da 
produção de ouro para compra da alforria no primeiro título e o 
embate direto contra os colonizadores portugueses no segundo –, 
além de ressaltar as estratégias utilizadas pelos negros a fim de 
preservar seus nomes, tradições e religiões. Dessa forma, tais 

produções destacam a resistência dos afrodescendentes na luta 
contra a escravidão e em favor da preservação de sua cultura 
(STAM, 2008, p. 431-438). 
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Cartaz do filme Quilombo                          Cartaz do filme Chico Rei6 

             
 

Para além de novas formas de protagonismo, Stam menciona 
ainda o aumento no número de papéis coadjuvantes, de grande 

destaque, oferecido a atores negros em diversos filmes que 
alcançaram projeção internacional, como ‘Pixote – A lei do mais 
fraco’ (1981) e ‘Eles não usam black-tie’ (1981) – neste último, Milton 
Gonçalves interpreta um líder sindical assassinado pela polícia. O 
autor também é bastante perspicaz em apontar que o negro e o 

indígena costumam servir como alegorias para o povo marginalizado 
perante a classe média e a elite (STAM, 2008, p. 438-441). 

 

Milton Gonçalves em Eles não usam black-tie7 

 
 

                                                            
6 Fonte: http://filmesraros.com/?reqp=1&reqr=L2phnaM4qzAlpKMhYzWyqN==. Acesso 23.maio.2018. 

7 Fonte: http://inleste.com/eles-nao-usam-black-tie-divulgacao/. Acesso 23.maio.2018. 

http://filmesraros.com/?reqp=1&reqr=L2phnaM4qzAlpKMhYzWyqN
http://inleste.com/eles-nao-usam-black-tie-divulgacao/
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É nesse período que a atividade de cineastas afro-brasileiros 
se torna mais intensa, marcada por produções cujas tramas se 

desenvolviam a partir da questão racial. Rodrigues (2011, p. 136-137) 
considera que o primeiro diretor negro a “abordar os problemas de 
sua raça” no cinema brasileiro foi o gaúcho Odilon Lopez8, que 
rodou a comédia ‘Um é pouco, dois é bom’ (1970). O filme se divide 

em dois segmentos ambientados em Porto Alegre, de modo que a 
trama do segundo momento se desenvolve a partir do romance 
impossível entre um negro, batedor de carteiras, e uma mulher 
branca rica. O pesquisador também destaca que Zózimo Bulbul9 
também realizou importantes curtas-metragens abordando temas 
diversos como a escravidão – ‘Alma no olho’ (1974) – e biografias de 
personalidades do carnaval e do samba – ‘Dia de Alforria’ (1981), 

sobre Aniceto do Império Serrano (RODRIGUES, 2011, p. 138). 
 

Odilon Lopez10                                                Zózimo Bulbul11 

             

                                                            
8 Nascido em Minas Gerais, Odilon Lopes (1941) viveu em um abrigo para menores no Rio de Janeiro 
após ficar órfão. Teve diversos empregos até começar a trabalhar para importantes produtoras 

cariocas, geralmente como assistente de direção. Transferiu-se para o Rio Grande do Sul, onde foi 

jornalista, ator e dirigiu seu primeiro e único filme. Apesar da análise de Rodrigues, Odilon afirmava 
não ter sofrido preconceito ao longo de sua carreira. CARVALHO, Noel dos Santos. A trajetória de 

Odilon Lopez: Um pioneiro do cinema negro brasileiro. História: Questões & Debates, Curitiba, 
volume 63, n.2, p. 107-130, jul./dez. 2015. Editora UFPR. 

9 Zózimo Bulbul (1937-2013) alcançou sucesso no cinema à frente e atrás das câmeras, tendo atuado 

em uma série de filmes de sucesso, além de dirigir e escrever documentários e curtas-metragens. 
Teve também trabalhos importantes no teatro e na televisão (CARVALHO, 2006). 

10 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RAow2DsO_fk. Acesso 23.junho.2018. 

11 Fonte: http://www.famososquepartiram.com/2013/01/zozimo-bulbul.html. Acesso 23.maio.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=RAow2DsO_fk
http://www.famososquepartiram.com/2013/01/zozimo-bulbul.html
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Outras produções realizadas por cineastas negros, que 

também se voltaram aos relacionamentos inter-raciais, foram a 
comédia ‘As aventuras amorosas de um padeiro’ (1976) e o drama 
‘Na boca do mundo’ (1979). O primeiro título traz Haroldo de 
Oliveira12 como um ator negro jovem e intelectual que se envolve 
com uma dona-de-casa branca entediada. Já a segunda obra, 
dirigida e estrelada por Antônio Pitanga, marca seu primeiro 
trabalho atrás das câmeras e se desenvolve a partir de um 
triângulo amoroso de consequências trágicas entre um negro 
machista, sua esposa reprimida e uma mulher da alta sociedade 
(RODRIGUES, 2011, p. 137). 

 
Haroldo de Oliveira13 

 
 

Ao final dos anos 1980 cresceu também o número de 
documentários voltados para diferentes temáticas, desde a questão 
racial – passando pela situação de marginalização enfrentada pela 

                                                            
12 Tendo participado de uma série de importantes títulos sobre a temática negra, Haroldo de Oliveira 

(1942-2003) teve uma carreira marcada por sucessos também nos palcos e na televisão. Nos anos 

2000, dedicou-se a trabalhos em programas humorísticos. INTERNET Movie Database. Haroldo de 

Oliveira (1942-2003). Disponível em: http://www.imdb.com/name/nm0210671/. Acesso 
15.abril.2017. 

13 Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/novelas/o-rebu/fotos-
e-videos.htm. Acesso 23.maio.2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/novelas/o-rebu/fotos-e-videos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/novelas/o-rebu/fotos-e-videos.htm
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população negra – ao resgate da cultura afro-brasileira. Em muitos 
casos, os cineastas tiveram de enfrentar problemas como um 

orçamento exíguo e falta de incentivos para distribuição dos filmes, 
que chegavam a um público reduzido. Outro filme “infelizmente 
pouco conhecido” nas palavras de Rodrigues é ‘Natal da Portela’ 
(1988), cinebiografia do bicheiro que serve como patrono da 

tradicional escola de samba carioca, interpretado por Milton 
Gonçalves. Entre os temas abordados pela produção, estão a 
influência africana no carnaval e no samba, o cotidiano nas 
comunidades do Rio de Janeiro e as relações de solidariedade que se 
estabelecem entre os afrodescendentes (RODRIGUES, 2011, p. 148). 

 
Cartaz do filme Natal da Portela14 

 
 

Contudo, o preconceito racial continuou em voga no cinema 

brasileiro, marcando presença em filmes que obtiveram sucessos 
estrondosos de público. Rodrigues cita como exemplo ‘O trapalhão 
no planalto dos macacos’ (1976), sátira do filme estadunidense ‘O 
planeta dos macacos’ (1968) estrelada por Renato Aragão, Dedé 
Santana e Mussum15. Um dos maiores motivos de riso no filme 

                                                            
14 Fonte: https://filmow.com/natal-da-portela-t18518/. Acesso 23.maio.2018. 

15 Nascido em uma família humilde, Antônio Carlos Bernardes Gomes (1941-1994), recebeu o apelido 
Mussum de Grande Otelo, em referência a um peixe escorregadio – uma referência ao seu talento 

para escapar de situações inusitadas. Foi sambista, ator e comediante, gozando de grande sucesso no 

https://filmow.com/natal-da-portela-t18518/
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vem justamente do fato de uma macaca antropomorfizada se 
apaixonar por Mussum, único integrante negro da trupe de 

comediantes. Esse tipo de humor racista se tornou recorrente em 
outras produções estreladas pelos ‘Trapalhões’, que gozaram de 
grande sucesso de bilheteria. Assim, mudanças e permanências 
coexistiram no cinema e na sociedade nacionais (RODRIGUES, 

2011, p. 120-121). 
 

Os Trapalhões16 

 
 

                                                                                                                              
grupo humorístico 'Os Trapalhões'. Foi também figura importante no carnaval carioca e participou 
de campanhas humanitárias (BARRETO, 2014). 

16 Fonte: http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-131808/. Acesso 23.maio.2018. 

http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-131808/




 
 
 

8 
 

Novas possibilidades, novos debates (II): 

da retomada aos dias atuais 
 

 
Ao início dos anos 1990, o sistema que ancorava o cinema 

brasileiro ruiu após uma série de medidas implementadas pelo 
governo de Fernando Collor de Mello. Rosana Elisa Catelli e Shirley 

Pereira Cardoso (2009, on line) sintetizam tais mudanças no 
seguinte parágrafo: 

 

Até esse período a produção cinematográfica brasileira estava 
totalmente ancorada nesse modelo de produção estatal, que 
garantia o financiamento e a distribuição dos filmes. Houve 

também a extinção da cota de tela, que obrigava um número 
mínimo de exibições dos filmes nacionais. Essas mudanças 
ocorreram sem que nenhuma outra medida fosse adotada a fim 

de preservar os investimentos no cinema nacional. Somente em 
1993, após uma série de negociações entre Estado e cineastas é 

que foi promulgada a lei 8.685, a chamada Lei do Audiovisual, 
que promove a “retomada” dos investimentos no cinema 
brasileiro. Cinema da Retomada é como ficou conhecida essa 

produção realizada a partir de 1995, no decorrer do governo 
Fernando Henrique Cardoso, com os recursos decorrentes da 
nova legislação. 

 

Curiosamente, o filme considerado marco inicial da 
Retomada é ‘Carlota Joaquina – Princesa do Brazil’ (1995), uma 

representação satírica da vinda da Família Real portuguesa à 
colônia no início do século XIX. Nome de sucesso do teatro e da 
televisão, Marieta Severo interpretou a personagem-título, uma 
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princesa arrogante e de temperamento explosivo que, presa a um 
casamento infeliz com um abobalhado D. João VI (Marco Nanini), 

vive diversas aventuras sexuais com seus escravos. Embora o filme 
evoque traços do relacionamento de superioridade e subordinação 
entre brancos e negros, o faz de forma irônica, usando a princesa 
brasileira como metáfora para as elites dirigentes do país. 

A década de 1990 também marca o início de um maior 
trânsito de atores negros entre o cinema e a televisão. A novela ‘A 
Próxima Vítima’ (1995) trouxe entre seus núcleos de personagens 
uma família negra de classe média-alta, na qual os pais foram 
interpretados pelos veteranos do cinema Antônio Pitanga e Zezé 
Motta. A família era ainda complementada por um grupo de jovens 
atores composto por Norton Nascimento1, Isabel Fillardis2, Camila 

Pitanga3 e Lui Mendes4. Ao longo da trama, o núcleo foi importante 
não apenas por debater questões como o preconceito racial e os 
relacionamentos inter-raciais, mas também a homossexualidade, a 
inserção da mulher no mercado de trabalho e o machismo. 

 

                                                            
1 Norton Nascimento (1962-2007) nasceu em Belém do Pará. Iniciou sua carreira na Rede 

Bandeirantes e, ao início dos anos 1990, seguiu para a Rede Globo. Participou de diversas novelas, 
minisséries, filmes e peças teatrais. Foi também incentivador de campanhas de doação de órgãos 

após se submeter a um transplante de coração. O Globo. Morre, aos 45 anos, o ator Norton 

Nascimento. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL235727-7084,00.html. 
Acesso em: Acesso 27.julho.2018. 

2 Atriz, modelo, apresentadora e cantora, Isabel Fillardis (1973) nasceu no Rio de Janeiro. Participou 
de diversas produções da Rede Globo de Televisão e estreou no cinema na comédia 'O homem nu' 

(1997). Também atua em prol de causas humanitárias. A biografia. Disponível: 
http://www.isabelfillardis.com.br/biografia.php. Acesso em: 27.julho.2018. 

3 Filha dos atores Antônio Pitanga e Vera Manhães, Camila Pitanga é uma das mais bem-sucedidas 

atrizes da Rede Globo, com destaque em diversas novelas e minisséries. No cinema, participou de 
mais de 15 produções, incluindo ‘Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios’ (2011), pelo 

qual recebeu o prêmio de ‘Melhor Atriz’ do Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Camila Pitanga. 
Disponível em: http://gente.ig.com.br/camilapitanga/. Acesso em: 18.junho.2017. 

4 Lui Mendes (1971) nasceu no Rio de Janeiro e tem trabalhos no cinema, teatro e televisão.  Seu 

personagem em ‘A próxima vítima’ – um jovem negro e homossexual – é considerado um dos mais 

importantes de sua carreira. Lui Mendes. Disponível em: http://gente.ig.com.br/luimendes/. Acesso 
em: 18.junho.2017. 
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Família negra em A próxima vítima5 

 
 

Entre 1996 e 1997, a extinta TV Manchete levou ao ar a novela 
‘Xica da Silva’, protagonizada pela então iniciante Taís Araújo6. 
Diferentemente da família apresentada no folhetim da Rede Globo, 
Xica era uma personagem amoral que usa de diversos subterfúgios 
para vingar-se de seus inimigos após obter alforria. Em uma 

participação especial, Zezé Motta – que vivera a protagonista no 
filme de 1976 – interpretou a mãe de Xica. Com forte apelo à 
violência e ao erotismo, a produção foi um sucesso de audiência e 
exportada para diversos países, porém, sofreu cortes quando 
veiculada em 2005, pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 

Uma nova leva de documentários a respeito da cultura afro-

brasileira surgiu. O samba continuou sendo objeto de interesse em 
muitas dessas produções, como nos filmes ‘Nelson Sargento’ 
(1997), ‘Samba Riachão’ (2001) e ‘Paulinho da Viola - Meu tempo é 
hoje’ (2003). É importante ressaltar que novos estilos de música 
com raízes africanas passaram a atrair a atenção dos cineastas 

                                                            
5 Fonte: http://canalviva.globo.com/especiais/vivapedia/materias/a-proxima-vitima. Acesso 23.maio.2018. 

6 Carioca de nascimento, Taís Araújo (1978) iniciou sua carreira na adolescência, como modelo. 

Participou, em 1995, de sua primeira novela, ‘Tocaia Grande’. Após o sucesso de ‘Xica da Silva’, foi 

contratada pela Rede Globo em 1997. Estreou no cinema em 1998, com ‘Caminho dos Sonhos’. Taís 
Araújo. Disponível em: http://gente.ig.com.br/taisaraujo/. Acesso em: 18.junho.2017. 

http://canalviva.globo.com/especiais/vivapedia/materias/a-proxima-vitima
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brasileiros. Outras obras, como ‘Funk Rio’ (1994) e ‘Fala tu’ 
(2003), voltaram-se para ritmos como o hip-hop e o funk, 

cultivados por jovens das periferias de grandes centros urbanos 
(RODRIGUES, 2011, p. 210-211). 

No caso das religiões, documentários recentes têm buscado 
conferir um tratamento mais respeitoso e adequado aos cultos de 

matriz africana, rompendo com algumas representações 
estereotipadas veiculadas pelo cinema brasileiro ao longo do século 
XX. Dois títulos de destaque são ‘Pierre Fatumbi Verger’ (1999), 
sobre o fotógrafo francês que pesquisou e registrou tais 
manifestações religiosas no Brasil e na África, e ‘Atlântico negro – Na 
rota dos orixás’ (1998), sobre a origem e as relações do templo Casa 
das Minas com o continente africano (RODRIGUES, 2-11, p. 220).  

O cinema ficcional, por sua vez, também empregou a religião 
como instrumento para debater o preconceito de formas bastante 
interessantes. Tomemos como exemplo ‘O auto da Compadecida’ 
(2000), bem-sucedida adaptação da peça teatral escrita por Ariano 
Suassuna em 1955. Em uma das sequências mais importantes da 
obra, um conjunto de personagens morre e é levado a julgamento 
perante Jesus Cristo, Nossa Senhora e o Diabo. Cristo surge 
perante os finados assumindo a imagem de um homem negro e 
utiliza-se da admiração e dos comentários das demais personagens 
para denunciar seus preconceitos mundanos. No teatro, o 
personagem foi interpretado por atores como Milton Ribeiro, 
enquanto no cinema, o papel coube a Maurício Gonçalves7. 

Entretanto, nem todas as experiências cinematográficas dos 
anos 1990 resultaram em obras notáveis. Um dos maiores 
exemplos é a biografia semi-ficcional da dançarina Carla Perez, 
‘Cinderela Baiana’. Ambientada em Salvador durante o apogeu da 

                                                            
7 Filho do também ator Milton Gonçalves, Maurício Gonçalves (1966) iniciou sua carreira no teatro e 
na televisão. Interpretou importantes personagens históricos como o escultor Aleijadinho no filme 

‘Aleijadinho - Paixão, Glória e Suplício’ (2000) e o escritor José do Patrocínio na minissérie 

‘Chiquinha Gonzaga’ (1999). INTERNET Movie Database. Maurício Gonçalves (I). Disponível em: 
https://www.imdb.com/name/nm0328601/. Acesso27.julho.2018. 
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chamada Axé Music, a produção se destacou por uma série de 
pontos negativos – atuações fracas, diálogos de gosto duvidoso, um 

roteiro permeado por clichês e representações estereotipadas da 
cultura baiana – que contribuíram para que se tornasse uma 
espécie de pérola trash do cinema nacional. O filme também é 
comumente lembrado como um dos primeiros trabalhos de 

destaque de Lázaro Ramos8, ator que engrenou uma carreira de 
sucesso a partir da década seguinte. 

Apesar das mudanças verificáveis nas últimas décadas, ainda 
permanecem – tanto no cinema nacional, quanto em nossa 
sociedade – muitos resquícios do relacionamento entre negros e 
brancos do regime escravocrata. Alguns títulos abordam tais 
permanências de forma crítica. Em filmes como ‘16060’ (1995), por 

exemplo, as ações e o vocabulário das personagens da elite, em 
seus diálogos e interações com personagens pobres, estão 
permeados por referências que remontam ao período escravista 
(STAM, 2008, p. 442-443). Já ‘Caminho dos Sonhos’ (1998), 
apresentou o preconceito racial sobre uma dupla-perspectiva: o 
protagonista sofre perseguição por parte de seus colegas de escola 
devido à sua origem judaica, porém, vê a própria família – vítima 
de tantas perseguições – reagir de forma negativa quando ele se 
apaixona por uma jovem negra (RODRIGUES, 2011, p. 123). 

É também notável que os cineastas negros, ainda hoje, 
correspondem a uma pequena parcela do mercado profissional e, 
geralmente, não encontram espaço nos grandes estúdios. Não 

obstante, sofrem com uma série de entraves para a realização e 
distribuição de seus projetos. A fim de romper com a situação, um 

                                                            
8 Nascido em Salvador, Lázaro Ramos (1978) ingressou no Bando de Teatro do Olodum aos 15 anos. 
No grupo, formado por atores negros, participou de diversas montagens de sucesso. Começou sua 

carreira no cinema nos anos 1990 e, posteriormente, seguiu para a Rede Globo de Televisão. É 

também escritor e participa de debates sobre o racismo no país. RAMOS, Lázaro. Na minha pele. 
São Paulo: Objetiva, 2017.  
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grupo de diretores liderados por Jefferson De9 lançou em 2000 o 
chamado Dogma Feijoada, pautado nos seguintes pontos: 

 

1. O filme tem de ser dirigido por realizador negro brasileiro; 
2. O protagonista deve ser negro; 
3. A temática do filme tem de estar relacionada com a cultura 

negra brasileira; 
4. O filme tem de ter um cronograma exequível. Filmes-urgentes; 

6. Personagens estereotipados negros (ou não) estão proibidos; 
7. O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro. Super-
heróis ou bandidos deverão ser evitados (RODRIGUES, 2011, p. 

139). 
 

Desde o lançamento do Dogma Feijoada, a produção de 
cineastas negros cresceu e alcançou prestígio internacional. Um 

dos títulos mais representativos dessa vertente é ‘Broder’ (2010), 

cuja trama gira em torno do encontro de três amigos na 
comunidade em que nasceram após anos separados – Pibe (Sílvio 
Guindane10), um rapaz negro que tenta ascender socialmente por 
meio de um trabalho de colarinho branco; Jaiminho (Jonathan 
Haagensen11), outro jovem negro que desfruta de sucesso jogando 
futebol no exterior; e Macu (Caio Blat), jovem branco que flerta 
com a possibilidade de se juntar ao crime organizado. Assinado 

                                                            
9 Diretor, roteirista, pesquisador e militante da causa negra, Jefferson De (1969) nasceu na cidade 

paulista de Taubaté e formou-se em cinema pela USP. Dirigiu, entre outros títulos premiados, o 

curta-metragem ‘Carolina’ (2003), sobre a vida da escritora afro-brasileira Carolina Maria de Jesus. 
DE, Jefferson. Dogma Feijoada e o Cinema Negro Brasileiro. São Paulo: Imprensa Oficial, 2005. 

10 Silvio Guindane (1983) estreou no cinema aos 11 anos de idade, no filme 'Como nascem os anjos' 
(1996). Sua atuação lhe rendeu prêmios especiais no Festival de Gramado e no Festival de Brasília, 

além de novas oportunidades de trabalho. Participou de novelas, programas educativos e de 

entretenimento. No teatro, além de atuar, também é dramaturgo e diretor. INTERNET Movie 
Database. Silvio Guindane. Disponível em: 
https://www.imdb.com/name/nm0347364/?ref_=fn_al_nm_1. Acesso27.julho.2018. 

11 Ator, cantor e modelo, Jonathan Haagensen (1983) fez sua estreia no cinema com o bem-sucedido 
'Cidade de Deus' (2002). Participou de mais de dez filmes, muitos dos quais dialogando com a 

questão do negro e da vida nas periferias brasileiras. Participou ainda de novelas e séries. INTERNET 

Movie Database. Jonathan Haagensen. Disponível em: 
https://www.imdb.com/name/nm1178560/?ref_=tt_cl_t2. Acesso27.julho.2018. 



Ana Crhistina Vanali; Celso Fernando Claro de Oliveira | 91 
 

pelo próprio Jefferson De, a obra conquistou diversos prêmios em 
festivais de cinema nacionais.  

Cena de Broder12 

 
 

Joel Zito Araújo13 contribuiu tanto com a filmagem de 

documentários, quanto de filmes ficcionais, como ‘A negação do 
Brasil’ (2000) e ‘ As Filhas do vento’ (2004). O primeiro é um 

documentário sobre a participação de atores negros nas novelas 
brasileiras. Baseado em uma extensa pesquisa feita por Araújo que 
também rendeu um livro, a produção é enriquecida por uma série 
de depoimentos de importantes profissionais afrodescendentes. Já 
a segunda produção é um drama acerca do conflito entre duas 
irmãs que se encontram novamente para o enterro do pai, após 
anos de distanciamento. Estrelado por veteranos (Milton 
Gonçalves, Ruth de Souza e Léa Garcia) e jovens talentos negros 
(Taís Araújo, Thalma de Freitas14, Rocco Pitanga15), o filme foi o 

                                                            
12 Fonte: https://cineindiscreto.wordpress.com/2012/06/26/broder-jeferson-de-2010/. Acesso 
23.maio.2018. 

13 Cineasta e pesquisador, Joel Zito Araújo (1954) desenvolveu uma profícua carreira, marcada pela 

produção de documentários de curta e média metragens sobre a condição do negro na sociedade 
brasileira. CENTRO AfroCarioca de Cinema. Joel Zito Araújo. Disponível em: 
http://afrocariocadecinema.org.br/joel-zito-araujo/. Acesso 15.abril.2017. 

14 Atriz, cantora e compositora, Thalma de Freitas (1974) realizou importantes trabalhos no cinema e 
na televisão, construindo carreira na TV Globo. Afastou-se da televisão ao mudar-se para os Estados 

Unidos em 2012 e, desde então, vem se dedicando à música. INTERNET Movie Database. Thalma de 

Freitas. Disponível em: https://www.imdb.com/name/nm0208480/?ref_=nv_sr_1. Acesso 
27.julho.2018. 

https://cineindiscreto.wordpress.com/2012/06/26/broder-jeferson-de-2010/
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epicentro de uma polêmica: a equipe se negou a receber os oito 
prêmios conferidos pelo júri do Festival de Gramado após o crítico 

Rubens Ewald Filho afirmar que tais escolhas seguiram um critério 
político – comprovar que o Rio Grande do Sul não era um estado 
racista16. 

Apesar das mudanças significativas, muitos são os filmes que 

ainda relegam atores negros a papéis de serviçais, os quais servem 
como uma espécie de atualização da figura do negro escravizado, 
como bem ressalta Rodrigues (2011). Em 2002, um grupo de 
atores veteranos – incluindo nomes como Milton Gonçalves, Ruth 
de Souza e Joel Zito Araújo – assinaram o Manifesto de Recife, 
documento que denunciava o pouco espaço não apenas dos negros, 
mas também de asiáticos e indígenas na televisão e no cinema do 

Brasil (CARVALHO, 2014, p. 21-28). 
É observável, também, um aumento do número de 

iniciativas que busca levar o cinema para as favelas e bairros 
marginalizados, incentivando jovens a realizar filmagens sobre seu 
cotidiano, como o Cine Favela. Organizações não-governamentais e 
projetos sociais têm ajudado a revelar novos talentos da atuação ao 
utilizar o teatro como forma de emancipação e conscientização. Em 
‘Cidade de Deus’ (2002), por exemplo, boa parte dos atores negros 
veio de programas estabelecidos nas favelas cariocas. O filme, que 
alcançou prestígio internacional e foi indicado a 4 prêmios na 
cerimônia do Oscar de 2003, conta a história de dois jovens 
moradores da favela carioca: um deles se torna chefe do tráfico no 

morro, enquanto o outro procura manter-se afastado do crime 
organizado e desenvolve apreço pela fotografia. Apesar das 

                                                                                                                              
15 Filho do também ator Antônio Pitanga, Rocco Pitanga (1980) atuou em filmes como ‘Um céu de 
estrelas’ (1996), ‘Garotas do ABC’ (2003) e ‘Era uma vez...’ (2008), que lhe valeu uma indicação ao 

Prêmio Qualidade de Melhor Ator Coadjuvante. Também participou de novelas e séries de televisão. 

INTERNET Movie Database. Rocco Pitanga. Disponível em: 
https://www.imdb.com/name/nm1119326/?ref_=tt_cl_t8. Acesso 27.julho.2018. 

16 FOLHA Online. Equipe de "Filhas do Vento" recusa prêmios após declaração de crítico. Folha 

de S. Paulo.  São Paulo, 23. agosto. 2004. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u46911.shtml. Acesso 19.dezembro.2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u46911.shtml
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diferenças em seus destinos, ambos os personagens lidam com 
problemas semelhantes, como a miséria, a falta de oportunidades e 

a corrupção policial (RODRIGUES, 2011, p. 148). 
Além disso, intensificou-se o trânsito de atores negros entre 

o cinema e a televisão. O caso mais emblemático talvez seja o de 
Lázaro Ramos, que interpretou grandes sucessos em ambas as 

plataformas de mídia. Rodrigues destaca que Ramos conquistou 
tamanho prestígio à medida que passou a receber papéis não-
diretamente associados à imagem do negro, como no caso do filme 
‘O homem que copiava’ (2003), no qual interpreta o funcionário de 
uma fotocopiadora que falsifica dinheiro utilizando-se das 
máquinas do local (RODRIGUES, 2011, p. 150). 

Segundo Rodrigues (2011, p. 141), o cinema negro brasileiro 

chegou a uma encruzilhada nos anos 2000, dividindo-se entre duas 
formas de abordagens distintas: a do negro pobre e marginalizado, 
que geralmente se volta para o crime; e a do negro de classe média, 
que ascendeu socialmente e se defronta com novos 
questionamentos. Embora uma perspectiva não exclua a outra, o 
autor ressalta que a primeira continua a gerar críticas relacionadas 
à perpetuação de estereótipos. Concomitantemente, a nova 
abordagem é acusada de ser uma forma de mascarar velhos 
problemas que ainda fazem parte do cotidiano na sociedade 
brasileira, tais quais o racismo e os alarmantes índices de 
desigualdade social. 

 





 
 
 

9 
 

Imagens comuns: 

os arquétipos do negro no cinema brasileiro1 
 

 
Já apontamos, anteriormente, a existência de cinco 

estereótipos do negro no cinema estadunidense, assinalados pelo 
pesquisador Donald Bogle. Embora não faça menção direta a esse 

trabalho, João Carlos Rodrigues (2011) atesta a existência de treze 
arquétipos do negro no cinema brasileiro – partindo do conceito 
jungiano, Rodrigues define os arquétipos “símbolos que exprimem 
sentimentos de apelo universal”. Segundo o autor, essas formas de 
representação não tiveram origem apenas no processo de criação 
artística, pois algumas delas remontam a imagens profundamente 
enraizadas na mentalidade brasileira desde os tempos coloniais. 
Desse modo, embora nem todos os arquétipos sejam “negativos”, 

veiculam em grande medida concepções criadas pela população 
branca a respeito do negro, tendo como base concepções racistas 
marcadas pelo medo e pela desconfiança. São eles: 

 
1- Os Pretos Velhos - Figuras de ambos os sexos, são 

responsáveis por preservar as tradições africanas no 
Brasil. Sua imagem remete aos escravos de idade mais 
avançada, que preservavam o idioma, a religião e as 
tradições orais de seu território de origem. Embora sejam 
personagens comumente bondosos e simpáticos, 

                                                            
1 As discussões aqui apresentadas foram escritas a partir dos debates propostos no capítulo 
‘Arquétipos e caricaturas’. RODRIGUES, 2011, p. 21-49. 
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costumam também ser representados como 
supersticiosos e submissos; 

 
2- A Mãe Negra - Outro arquétipo relacionado ao período 

escravocrata, na qual muitas escravas serviram como 
amas-de-leite para os filhos dos senhores-de-engenho. 

Trata-se, predominantemente, da figura de uma mãe 
afrodescendente que é obrigada a se separar do filho de 
criação branco a fim de não prejudicar seu sucesso em 
uma sociedade predominantemente branca; 

 
3- O Mártir - Tipos comumente associados a escravos 

rebeldes ou injustamente punidos, o Mártir paga com a 

vida por sua rebeldia ou pelos sofrimentos que lhe são 
impingidos por um patrão cruel; 

 
4- O Negro de Alma Branca - Rodrigues fornece duas 

leituras para esse arquétipo. A primeira está relacionada à 
imagem do negro que, por conseguir acesso à educação, 
consegue integrar-se à sociedade branca. Contudo, tais 
personagens costumam sentir-se deslocados tanto do 
universo negro, quanto do universo branco, muitas vezes 
recorrendo ao suicídio. A segunda leitura, por sua vez, 
corresponde aos personagens negros que conquistam 
espaço na sociedade branca de forma individual e 

mantêm poucas relações com seus pares. Esse segundo 
exemplo está relacionado a uma série de tipos “positivos”, 
isto é, personagens de boa índole, mas que atuam de 
modo a preservar o status quo vigente; 

 
5- O Nobre Selvagem - São personagens não-conformistas 

que apresentam muito mais dignidade do que os homens 
brancos. Estão geralmente ligados a “grandes missões” e 
recebem proteção divina;  
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6- O Negro Revoltado - Apresentando mudanças 

significativas ao longo da História do cinema e do teatro 
brasileiro, tal imagem é associada por Rodrigues ao negro 
que se revolta contra as formas de exploração existentes e 
toma atitudes drásticas para romper com tais práticas. 

Entre os casos mais emblemáticos desse tipo no cinema 
nacional, o autor destaca as representações dos 
quilombolas e dos militantes no período ditatorial; 

 
7- O Negão - Figura relacionada à sexualidade e à violência, 

remete ao estuprador, ao negro sedutor e violento que 
ataca ou seduz as mulheres brancas. Geralmente é 

caracterizado como um homem viril, de porte físico e 
membro sexual avantajados; 

 
8- O Malandro - Um dos tipos mais populares da 

cinematografia brasileira, também apresenta uma ampla 
variedade de formas de representação. Grande Otelo, por 
exemplo, popularizou-se por interpretar malandros 
ingênuos - ou seja, personagens que circulam no 
submundo da sociedade, mas que não oferecem risco aos 
protagonistas e, até mesmo, auxiliam na resolução dos 
problemas apresentados ao longo da trama. 
Posteriormente, no período ditatorial, a figura do 

Malandro tornou-se fortemente ligada a personagens que 
recorrem ao crime como forma de usufruir de algumas 
“benesses” da sociedade de consumo, como a aquisição de 
um carro ou de roupas de marca; 

 
9- A Mulata Boazuda - Equivalente feminina do Malandro, a 

Mulata Boazuda é uma personagem que esbanja 
sensualidade e promiscuidade. Capaz de conquistar 
qualquer homem, seduz o patrão (ou seus filhos) e pode 
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ter acessos de ciúme quando perde a atenção de seu 
interesse sexual imediato. Devido aos ideais de beleza, 

existentes durante parte significativa do século XX, 
algumas dessas personagens foram interpretadas por 
atrizes brancas com o rosto e o corpo pintados com tinta 
escura, morenas, ou negras cujos traços de beleza 

africana eram bastante suavizados; 
 
10- O Favelado - Definido por Rodrigues como “honesto e 

trabalhador, sambista nas horas vagas, humilde e 
amedrontado frente a violências e autoridades”, o 
Favelado lida com problemas de ordem social e pessoal 
em seu cotidiano nas comunidades periféricas das 

grandes cidades brasileiras. O autor identifica duas 
vertentes predominantes na representação desses 
personagens. A primeira diz respeito a uma visão 
idealizada, na qual os problemas amorosos, o carnaval e o 
samba se sobrepõem aos problemas sociais. Em 
contrapartida, existe uma linha que o autor denomina 
“realista”, na qual a trama é marcada pela violência e pela 
miséria; 

 
11- O Crioulo Doido e a Nega Maluca - Personagens de 

alívio cômico, ocupam geralmente a posição de 
coadjuvante. Mesmo adultos, apresentam traços 

infantilizados e agem como crianças. Entre os 
comediantes citados pelo autor como profissionais 
marcados por esse arquétipo, destacaram-se Grande 
Otelo e Mussum; 

 
12- A Musa - Arquétipo da mulher negra respeitável, ligada 

ao ambiente familiar. Surge como um contraponto às 
representações negativas da mulher negra 
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hipersexualizada, muito embora sua presença no cinema 
brasileiro seja reduzida;  

 
13- O Afro-Baiano - Um dos estereótipos mais recentes no 

cinema brasileiro, o Afro-Baiano é o personagem negro 
que busca ressaltar suas raízes africanas por meio das 

vestimentas, do vocabulário, dos penteados, entre outras 
formas de expressão. Rodrigues, todavia, assinala que 
esse tipo também é propenso à sátira e à caricatura. 

 
É inegável que o atual cenário cinema brasileiro oferece 

maiores oportunidades aos profissionais negros, contudo, muitos 
debates antigos ainda permanecem, à medida que o racismo e as 

desigualdades sociais ainda são problemas persistentes em nossa 
sociedade. Se, por um lado, há um aumento dos títulos 
protagonizados por negros, ou que trazem personagens negros em 
papéis coadjuvantes de grande importância – como ‘Madame Satã’ 
(2002), ‘Filhas do vento’ (2004), ‘Cidade dos homens’ (2007) e 
‘Faroeste caboclo’ (2013) –, muitas dessas produções continuam 
atreladas a narrativas sobre a marginalização e a violência. 

Convém destacar que, muitas vezes, essa situação gera novos 
debates, aos moldes da encruzilhada assinalada por Rodrigues – o 
sucesso do filme ‘Que horas ela volta?’ (2014) levantou a seguinte 
questão: por que a empregada, quando protagonista, não pode ser 
negra? Além disso, muitos temas recentes sobre a questão racial 

ainda não foram devidamente explorados pelo cinema, como é o 
caso das cotas raciais e os efeitos das políticas de inclusão 
implementadas no Brasil durante as últimas décadas. Por fim, 
esperamos que as oportunidades continuem a crescer e gerem 

frutos não apenas na grande tela, mas também na forma de 
produções bibliográficas que nos permitam conhecer melhor os 
profissionais negros que ajudaram a construir o cinema brasileiro.  
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Anexo 
 

Uma breve história dos negros no Oscar 

 
Celso Fernando Claro de Oliveira 

 
 
A edição de 2017 do Oscar é recordista em indicação de 

profissionais negros. Mas o que isso significa? Como 

chegamos até aqui? A História pode nos ajudar a responder 
tais perguntas e a problematizar a questão racial na maior 
indústria cinematográfica do planeta1. 

O ano de 2017 já entrou para a História do Prêmio da 
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, popularmente 
conhecido como Oscar. Após duas edições que geraram polêmica 
devido à ausência de profissionais negros nas categorias de 
atuação, a Academia selecionou um número recorde de indicados 

afrodescendentes – seis nomes ao todo, incluindo o feito inédito de 
três concorrentes à estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante2.  Três 
filmes protagonizados por negros disputam o prêmio principal da 
noite, – todos ambientados na segunda metade do século XX e 

lidam com questões contemporâneas que, ainda hoje, são 
vivenciadas pelos afro-americanos3. Além disso, também merece 
destaque o número de pessoas negras indicadas por seus trabalhos 

                                                            
1 Texto publicado no sítio Café-História dia 22 de fevereiro de 2017. Disponível em 
http://www.cafehistoria.com.br/uma-breve-historia-dos-negros-no-oscar/. Acesso 13.abril.2017. 

2 São eles: Denzel Washington (como Melhor Ator), Ruth Negga (Melhor Atriz), Mahersala Ali 
(Melhor Ator Coadjuvante), Viola Davis, Naomie Harris e Octavia Spencer (Melhor Atriz 
Coadjuvante). 

3 São eles: “Um limite entre nós”, “Estrelas além do tempo” e “Moonlight – Sob a luz do luar”. 
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atrás das câmeras, incluindo produção de longas-metragens de 
ficção, direção, direção de fotografia, roteiro, edição, além da 

produção de documentários4. 
 

 
Cena do filme “Fences”. 

O longa-metragem concorreu às categorias de Melhor Filme, Melhor Ator 
(Denzel Wahington), Melhor Atriz Coadjuvante (Viola Davis) e Melhor Roteiro 

Adaptado. Foto: Divulgação. 

 

Para muitos, essa “mudança” está relacionada às medidas 
inclusivas adotadas pela Academia após a hashtag #OscarSoWhite 
(#OscarMuitoBranco) dominar os debates em torno das 
premiações de 2014 e 2015, levantando uma série de 
questionamentos sobre o não reconhecimento dos profissionais 
afrodescendentes por parte da instituição. A executiva Sheryl 

Boone Isaacs – primeira negra a ocupar a presidência da Academia 
– foi uma das figuras centrais nesse processo. O contexto político 
atual também deve ser considerado aqui. Em 2016, as discussões 
sobre visibilidade negra na mídia se intensificaram, graças, em 
grande parte, aos casos de violência policial contra a população 

                                                            
4 Os profissionais indicados são: Denzel Washington, Pharrell Williams e Kimberley Steward (como 
produtores na categoria de Melhor Filme), Barry Jenkins (Melhor Diretor), August Wilson, Barry 

Jenkins e Tarell Alvin McCraney (Melhor Roteiro Adaptado), Bradford Young (Melhor Fotografia), Joi 

McMillon (Edição), Ava DuVernay, Roger Ross Williams, Raoul Peck, Hébert Peck e Ezra Edelman 
(Melhor Documentário – Longa-Metragem) 
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afro-americana e a eleição do republicano Donald Trump para a 
presidência, vista como um retrocesso por muitos movimentos 

sociais estadunidenses. 
Mas o que essas mudanças significam exatamente? Seriam 

essas mudanças definitivas? Como chegamos aqui? Neste sentido, 
a história do cinema e do Oscar nos Estados Unidos pode nos 

ajudar bastante. 
A relação dos profissionais negros com o Oscar foi 

construída ao longo de décadas e perpassa por questões políticas, 
econômicas e sociais. Criada em 1927, a Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas visava, entre outras atribuições, 
fomentar o desenvolvimento do cinema enquanto indústria e 
valorizá-lo como uma forma de arte respeitável. Uma das medidas 

criadas para atingir tal objetivo foi o estabelecimento de uma 
premiação anual para homenagear os filmes e os profissionais de 
maior destaque. Essa honraria não demorou a atrair a atenção do 
público e se tornou um dos principais espetáculos do mundo do 
cinema ainda no início da década de 1930. 

Quais eram as perspectivas de trabalho para um ator ou 
uma atriz afrodescendentes naquele período? Bastante reduzidas. 
Em um estudo de grande relevância, Donald Bogle identificou 
cinco estereótipos que dominaram a representação do negro em 
Hollywood desde o início do século XX. São esses: o tom, uma 
figura masculina bondosa e submissa sempre disposta a servir seus 
superiores brancos; a mammy, contraparte feminina do tom; o 

coon, personagem tolo e preguiçoso criado para finalidades 
‘cômicas’; a tragic mulatto, jovem negra de pele clara, 
normalmente punida por representar o “pecado” da miscigenação; 
e o perigoso black buck, homem traiçoeiro que deseja subverter as 

relações raciais existentes e que apresenta uma descontrolada 
inclinação para violentar jovens brancas. Além dos papéis 
estereotipados, os profissionais negros enfrentavam outros 
obstáculos. As convenções sociais da época influenciavam as 
relações de trabalho em Hollywood e impediam, por exemplo, que 
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um ator negro aparecesse em cena ao lado de uma atriz branca 
sem que houvesse a presença de outros homens brancos no 

mesmo enquadramento. Assim, muitos personagens de 
ascendência africana eram interpretados por homens e mulheres 
que recorriam ao blackface, isto é, ao ato de colorir o rosto com 
tinta escura. Tal prática perdeu forças à medida que os processos 

de produção cinematográfica foram se refinando. Contudo, as 
barreiras existentes permaneceram. 

O código de censura oficial adotado por Hollywood, em 1930, 
veio reforçar a segregação ao incluir a representação de 
relacionamentos inter-raciais entre suas proibições, além de 
reforçar a imagem de submissão do negro por meio de outras 
prerrogativas. Assim, Hollywood se desenvolveu e consolidou 

como uma indústria cinematográfica predominantemente branca e 
voltada para um público branco. Alguns filmes procuraram romper 
com a visão dominante, porém, correspondem a um número 
restrito da produção hollywoodiana predominante à época, já que 
eram tidos como projetos arriscados do ponto de vista financeiro. 
Um dos primeiros títulos de destaque nesse sentido foi “Aleluia” 
(1929), produzido pela MGM, um dos mais importantes estúdios 
da época. 

Dirigido por King Vidor, um dos mais renomados cineastas 
daquele período, “Aleluia” contou com um elenco 
predominantemente negro, composto em sua maioria por 
amadores. Apesar dos receios por parte do estúdio, o projeto se 

tornou um sucesso de público e crítica, de modo que chamou a 
atenção da Academia. Os atores e atrizes negros, contudo, foram 
ignorados: a produção recebeu uma única indicação ao Oscar, na 
categoria de Melhor Diretor – Vidor era um homem branco de 

ascendência europeia. O movimento em prol dos direitos dos afro-
americanos fez críticas bastante duras ao cineasta, argumentando 
que o filme reforçava as representações estereotipadas então 
existentes – a trama, por exemplo, gira em torno de um agricultor 
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humilde cuja vida é arruinada por uma jovem sedutora e 
ambiciosa. 

As ofertas de trabalho para os profissionais negros 
permaneceram, de modo geral, restrita a papéis secundários em 
obras protagonizadas por personagens brancos. Mas foi a partir 
dessas oportunidades que a atriz Hattie McDaniel alcançou 

excelência e foi convidada para participar da superprodução “…E o 
vento levou” (1939). Em cena, ela interpretou Mammy, a escrava 
fiel que acompanha a trajetória de Scarlet O’Hara – e, apesar de o 
nome da personagem remeter ao estereótipo da negra submissa, a 
crítica especializada saudou as nuances do trabalho da atriz. 
Grande sucesso do ano, o filme obteve dez indicações ao Oscar, 
incluindo para McDaniel na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. 

Ela se tornou a primeira profissional negra a disputar a tão 
cobiçada estatueta. 

A pesquisadora Jill Watts considera que a cerimônia de 1940 
teve um sabor agridoce para a atriz. McDaniel e seu companheiro 
foram instalados em uma mesa para dois localizada no fundo do 
salão de festas onde aconteceu a cerimônia e recebeu pouca 
atenção dos fotógrafos e jornalistas. Ao ser anunciada vencedora, 
fez um discurso emocionado, lembrando de suas raízes – os pais da 
atriz haviam sido escravos – e deixou o palco com os olhos 
marejados. A vitória não rendeu oportunidades de trabalho como 
protagonista para a atriz, que continuou a ser escalada para 
interpretar serventes e, diante da condição de seguir aceitando tais 

papéis, foi acusada pelo movimento negro de ajudar a propagar 
estereótipos. Embora também fosse uma ativista engajada, 
McDaniel era consciente de que não seria capaz de mudar sozinha 
a realidade de Hollywood e confrontava seus detratores. “Prefiro 

interpretar uma criada a trabalhar como criada”, disse certa vez, 
evidenciando as semelhanças nas relações de trabalho existentes 
dentro e fora de Hollywood. 
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McDaniel com Vivien Leigh como Scarlett O’Hara em cena de 1939 de “E o vento 

levou”. Foto: Hollywwod Reporter 

 

O reconhecimento de artistas negros no Oscar se manteve 
diretamente relacionado às ofertas de trabalho oferecidas a esses 
profissionais e ao destaque de seus personagens em cada filme. Por 
vezes, tal dinâmica resultou em situações curiosas. James Baskett, 
por exemplo, foi preterido das indicações oficiais, mas recebeu um 
Oscar honorário por seu papel como um bondoso contador de 
histórias em “A canção do sul” (1946). Novamente, a militância 
criticou a representação do negro, pois o personagem guardava 
muitas semelhanças com o estereótipo do escravo submisso. Já em 
1950, Ethel Waters foi indicada na categoria de Melhor Atriz 
Coadjuvante por interpretar a sofrida avó de uma jovem de pele 
clara que se passa por branca em “O que a carne herda” (1949). 

Por ironia, o papel da protagonista – que ao longo da trama, se 
engaja em uma luta contra a comunidade racista em que a avó vive 

– foi entregue a Jeanne Crain, uma jovem sem ascendência 
africana que figurou entre as cinco finalistas ao prêmio de Melhor 
Atriz. 

O número de indicados negros ao Oscar cresceu nos anos 

1950. Porém, os papéis destacados pela Academia continuavam 
atrelados às representações negativas. Dorothy Dandridge, por 
exemplo, tornou-se a primeira negra indicada à estatueta, de 
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Melhor Atriz, por interpretar uma mulher sedutora e ambiciosa 
que se envolve em um romance trágico, com um homem 

comprometido, em ‘Carmen Jones’ (1954). A exceção à regra foi 
Sidney Poitier, que alcançou grande prestígio junto à crítica e 
passou a receber ofertas de trabalho variadas para atuar pelos 
grandes estúdios. Poitier recebeu sua primeira indicação à 

estatueta de Melhor Ator pelo drama “Acorrentados” (1958), no 
qual interpretou um prisioneiro em fuga, algemado a um 
criminoso branco. 

Na década seguinte, eclodiu nos ditos “países de primeiro 
mundo” um processo de significativas mudanças sociais, o qual 
Eric Hobsbawm denominou “Revolução Cultural”. A ascensão de 
diferentes movimentos sociais suscitou uma série de 

questionamentos sobre o status quo nos Estados Unidos, incluindo 
o antigo sistema Jim Crow que – por meio do injusto pressuposto 
“separados, porém iguais” – ainda dividia negros e brancos no sul 
do país. Além disso, o movimento negro se engajou na garantia da 
plena participação política, acesso aos direitos trabalhistas e no 
rompimento da segregação em diversos espaços. A importância 
alcançada por diferentes figuras do ativismo político e do show 
business estadunidenses levou tais debates à Hollywood, 
fomentando discussões sobre novas formas de representação do 
negro nas telas dos cinemas. 

Foi nesse período que Poitier se tornou o principal astro 
negro de Hollywood, estrelando uma série de sucessos. Sua 

ascensão, entretanto, gerou uma nova forma de estereótipo: o do 
afro-americano idealizado que serve como modelo moral e 
comportamental aos seus pares em uma sociedade estadunidense 
dominada por brancos. Segundo Mark Harris, embora a repetição 

de papéis incomodasse Poitier, ele considerava mais adequado 
aceitá-los a fim de oferecer uma imagem positiva do negro nas 
telas de cinema. 

Foi justamente com o papel que lhe garantiu sua segunda 
indicação e eventual vitória do Oscar de Melhor Ator que essa 
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imagem se colou à figura de Poitier: em “Uma voz nas trevas” 
(1963), ele interpretou um faz-tudo que auxilia um grupo de 

freiras refugiadas do bloco comunista no interior dos Estados 
Unidos. A partir de então, seguiram-se outras atuações notáveis 
que ajudaram a consolidar o estereótipo: um funcionário de 
escritório que faz amizade com uma mulher branca e cega em 

“Quando só o coração vê” (1965), um policial com forte senso de 
justiça que investiga um caso de assassinato no sul do país em “No 
calor da noite” (1967) e um médico respeitado em um 
relacionamento com uma jovem branca em “Adivinhe quem vem 
para jantar” (1967). Curiosamente, Poitier não recebeu outras 
indicações ao Oscar ao longo de sua carreira. 

As transformações da Revolução Cultural continuaram se 

desdobrando ao longo dos anos 1970. Nesse período, as indicações 
para profissionais negros nas categorias de atuação foram 
esporádicas. Contudo, é possível observar uma mudança 
significativa: todas estiveram associadas a adaptações de romances 
e peças teatrais de sucesso que traziam personagens afro-
americanos nos papéis de protagonistas – notadamente, “A grande 
esperança branca” (1970) e “Sounder – Lágrimas de Esperança” 
(1972). 

Além disso, os papéis femininos lembrados pela Academia 
ganharam maior diversidade. Diana Ross, por exemplo, recebeu 
uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz por “O ocaso de uma 
estrela” (1972), cinebiografia da cantora Billie Holliday. Adaptações 

de livros e peças de teatro continuaram a render o maior número 
de indicações a atores negros na década de 1980, como foi o caso 
das produções “Retratos de uma vida” (1983), “A história de um 
soldado” (1984), “A cor púrpura” (1985) e “Conduzindo Miss 

Daisy” (1989). 
É somente a partir dos anos 1990 que as indicações e vitórias 

de profissionais negros nas categorias de atuação não apenas se 
tornam mais recorrentes, como também estabelecem duas 
tendências distintas que se consolidaram nas décadas seguintes. 
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Entre os homens, tornaram-se comuns as nomeações e prêmios 
por papéis de figuras históricas – como Malcolm X, Ray Charles e 

Nelson Mandela – e papéis coadjuvantes com grande importância 
para o desenvolvimento da trama – Jamie Foxx, por exemplo, foi 
indicado como Melhor Ator Coadjuvante por “Colateral” (2004), 
muito embora seu personagem seja o real protagonista do filme. 

Com relação às atrizes, a diversificação de papéis foi mais 
restrita. Embora Whoopi Goldberg tenha recebido o prêmio de 
Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar uma personagem de 
grande importância no desenvolvimento da trama de “Ghost – Do 
outro lado da Vida” (1990) e Marianne Jean-Baptiste tenha sido 
indicada na mesma categoria por sua atuação como uma mulher 
bem-sucedida profissionalmente que busca conhecer a mãe 

biológica em “Segredos e Mentiras” (1996), muitas continuaram a 
ser reconhecidas por suas interpretações como escravas ou 
serventes. Dois casos recentes se destacam: as vitórias de Octavia 
Spencer em “Vidas Cruzadas” (2011) e Lupita Nyong’o em “12 anos 
de escravidão” (2013). Há ainda uma tendência por parte da 
Academia em reconhecer papéis de mães sofredoras ou abusivas, 
como as personagens de Halle Berry em “A última ceia” (2001), 
Ruby Dee em “Gangster Americano” (2007), e Mo’Nique em 
“Preciosa – Uma história de esperança” (2009). Recentemente, 
uma postagem que viralizou no Facebook questionou a recorrência 
desses papéis5. 

A situação dos profissionais que trabalham atrás das 

câmeras foi, ao longo da História, semelhante àquela enfrentada 
por atores e atrizes. Mesmo que cineastas afro-americanos tenham 
se destacado como pioneiros da dita “sétima arte”, produzindo 
filmes desde as primeiras décadas do século XX, a maioria foi 

                                                            
5 É importante destacar que os papéis de mães sofredores ou abusivas também garantiram diversas 
indicações e vitórias a atrizes brancas, como bem ressaltou o sociólogo Emmanuel Levy em um 

estudo clássico sobre o Oscar.Ver vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2pNUiANl0Ow - Oscar's First Black Winner: 
Hattie McDaniel's Heyday and Heartbreak. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2pNUiANl0Ow
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mantida à margem do sistema hollywoodiano e, por consequência, 
do grande público. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Oscar 

Micheaux, que ainda à época do cinema silencioso criticou o 
racismo entranhado na sociedade estadunidense por meio de suas 
obras. 

O primeiro negro indicado na categoria de Melhor Diretor 

foi John Singleton, por “Os donos da rua” (1991), mais de 60 anos 
após a criação do Oscar. Desde então, apenas outros três cineastas 
repetiram o feito: Lee Daniels, Steve McQueen e Barry Jenkins. É 
interessante observar que, até os dias atuais, todos os afro-
descendentes finalistas e vencedores nas categorias de Melhor 
Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Roteiro Original foram 
reconhecidos pela Academia por seus trabalhos em filmes 

protagonizados por personagens negros. A mesma situação era 
nítida na corrida de Melhor Filme até este ano, quando Kimberley 
Steward foi indicada por “Manchester à beira-mar” (2016). 

A escassez de indicações e vitórias nos chamados “prêmios 
técnicos” também é notável. Hugh A. Robertson recebeu uma 
indicação à estatueta de Melhor Edição por seu trabalho em 
“Perdidos na noite” (1969). Porém, somente este ano uma pessoa 
negra foi indicada pela segunda vez à mesma categoria – Joi 
McMillon, por “Moonlight – À luz do luar” (2016). No caso do 
prêmio de Mixagem de Som, Willie D. Burton e Russell Williams 
receberam dois Oscars cada um6, mas continuam sendo os únicos 
profissionais negros reconhecidos pela Academia nessa área. Em 

muitas categorias como Melhor Fotografia e Melhor Figurino, as 
indicações só começaram a surgir a partir dos anos 1990, ainda 
sem nenhum vencedor. Já entre os finalistas de Melhor Direção de 
Arte e Melhor Cabelo e Maquiagem, nunca houve um profissional 

negro indicado à estatueta. 

                                                            
6 Burton recebeu seus prêmios por “Bird” (1988) e “Dreamgirls – Em busca de um sonho” (2006), 

além de outras cinco indicações na mesma categoria. Russell, por sua vez, recebeu a honraria por 

dois anos consecutivos pelos filmes “Tempo de glória” (1989) e “Dança com lobos” (1990). Ambos 
dividiram a vitória com outros profissionais envolvidos nos respectivos filmes. 
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As principais exceções são as categorias ligadas à música: 
Melhor Trilha Sonora7 e Melhor Canção Original. É interessante 

observar que muitos dos profissionais negros indicados e 
vencedores desses Oscars eram nomes de grande prestígio na 
indústria fonográfica estadunidense e haviam emplacados sucessos 
nas paradas musicais daquele país. Entre os principais nomes, 

podemos destacar Duke Ellington, Quincy Jones (que se tornou um 
dos mais prestigiados compositores de trilhas sonoras 
cinematográficas hollywoodianas), Isaac Hayes, Irene Cara, Prince, 
Steve Wonder, Lionel Richie, Janet Jackson, Pharrell Williams, 
Common e John Legend. A lista de indicados inclui ainda o 
brasileiro Carlinhos Brown pela canção “Real in Rio”, da animação 
“Rio” (2011). 

Estamos diante de uma mudança definitiva na postura da 
Academia? Apenas o tempo responderá a essas questões. No 
entanto, refletir sobre os cenários futuros exige cuidado. Basta 
lembrar que as vitórias de Halle Berry e Denzel Washington, na 
cerimônia de 2002, foram vistas à época como “divisores de águas” 
na relação dos atores negros com o Oscar, mas que revelaram ter 
pouco resultado prático. Não podemos esquecer que muitos dos 
profissionais negros indicados ou vencedores do Oscar dificilmente 
conseguem repetir o feito, bem como, é possível observar que a 
carreira de muitos desses nomes se estagnou logo após o 
reconhecimento por parte da Academia. Logo, apesar de algumas 
transformações significativas, algumas barreiras permanecem. 

Outro elemento significativo no jogo político do Oscar é a 
questão das campanhas publicitárias empreendidas pelos estúdios 
a fim de promover certos filmes e conquistar o gosto da Academia. 
Há algumas predileções perceptíveis por parte da instituição, como 

filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e dramas familiares, que 
costumam aparecer entre os finalistas em diversas categorias ano 

                                                            
7 A categoria atualmente conhecida por Melhor Trilha Sonora Original teve diversos nomes e 
subdivisões ao longo da história do Oscar. 
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após ano. Assim, as indicações aos afrodescendentes passam ainda 
pela análise que os grandes estúdios fazem durante a temporada 

para verificar quais filmes ou profissionais têm maior chance de 
vencer uma determinada categoria. 

Nesse sentido, a análise da relação entre o Oscar e os 
profissionais negros da indústria cinematográfica não diz respeito 

apenas a questões de representatividade. É necessário levar em 
consideração a luta histórica do movimento negro dentro e fora de 
Hollywood, pois as mudanças sociais que advém dessa luta 
influenciam as relações de trabalho, os processos criativos e a 
forma como a indústria cinematográfica enxerga seus diferentes 
públicos. Como bem frisou a atriz Viola Davis, em seu discurso 
após receber o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática: “você 

não pode receber um prêmio por papéis que não existem”. 
Portanto, embora ainda não seja possível averiguar o impacto da 
cerimônia do Oscar de 2016, na carreira dos profissionais negros 
de Hollywood a longo prazo, esperamos que a premiação ajude, de 
alguma forma, na consolidação de um futuro marcado por maiores 
oportunidades e reconhecimento. 
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