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RESUMO 

 

O presente trabalho busca discutir as ações afirmativas voltadas para a           
democratização racial do cinema nacional. Tem como pano de fundo a análise dos             
lugares da população negra no cinema e na sociedade, e a streaming como             
tecnologia de compartilhamento do audiovisual. Além disso, apresenta a plataforma          
Afroflix como objeto de análise. Para tanto, por via qualitativa, utiliza a análise fílmica              
para observar o corpo negro no filme Sombras do Tempo; utiliza a entrevista em              
profundidade para conversar com o diretor da obra; e a pesquisa bibliográfica, que             
perpassa todo trabalho, mas que é fundamental para compreender conceitos          
centrais na discussão sobre cinema e raça no Brasil. Os resultados apontam para a              
necessidade de ferramentas que promovam a igualdade e o respeito às diferenças            
tanto no cinema, quanto na sociedade. Conclui-se que, apesar dos desafios,           
iniciativas como a Afroflix são exemplos de ação afirmativa. 
 
Palavras-chave: ações afirmativas, alteridade, cinema na web, corpo negro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The present work seeks to discuss the affirmative actions directed to the racial             
democracy of national cinema. It has a backgroung the analysis of the places of the               
black population in the cinema and society, as well as the streaming as audiovisual              
sharing technology. In addition it, presents the Afroflix platform as the object of             
analysis. To do so, qualitatively, uses film analysis to observe the black body in the               
movie Sombras do tempo; uses in-deph individual interview to talk with the project             
director; and the bibliographic research, that pervades all the work, but which is             
fundamental to understand central concepts of race in Brazil. The results point to             
need for toos that promote equality and respect for differences in both cinema and              
society. It is concluded that, despite the challenges, initiatives such the Afroflix are             
examples of affirmative actions. 
 
Keywords:  affirmative actions, otherness, web cinema, black body 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Entre a pluralidade de discussões possíveis sobre a diversidade racial no           

Brasil, as representações audiovisuais se apresentam como um vasto campo de           

análise. O recorte realizado para a elaboração desta monografia pretende criar           

caminhos para refletir acerca da população negra no cinema brasileiro em uma            

perspectiva que ultrapassa a representação. Busca discutir a desigualdade também          

na produção desse conteúdo, questionando qual o perfil de quem produz cinema no             

Brasil. Aqui, também a etapa de distribuição se faz importante, pois é através da              

streming Afroflix que este estudo questiona a ausência de negros e negras nos             

filmes nacionais. 

Para tanto, considera-se população negra a composição de brasileiros e          

brasileiras autodeclarados pretos e pardos, em consonância com a classificação          

utilizada no Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010). No que diz respeito a esse              

recorte populacional, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) aponta o          

distanciamento entre brancos e negros nos mais variados setores sociais e           

econômicos, como: saúde, renda, educação e mortalidade (PNUD, 2018), sendo a           

população negra a que apresenta os piores índices. Assim, é esperado que esse             

cenário se repita em outras esferas da sociedade como, por exemplo, nas            

representações midiáticas. Entretanto, se o cinema permite falsear a realidade, criar           

universos ideais e mágicos através da ficção, por que pessoas negras são            

mostradas quase sempre em profissões subalternas, estereotipadas e raramente         

como protagonistas?  

Assim como nas questões sociais e econômicas, para as quais os índices            

apontam a desigualdade racial, também nos dados investigados sobre o cinema           

nacional sugerem exclusão. As equipes por trás das obras são majoritariamente           

masculinas e brancas. Como exemplo, o levantamento feito pelo Grupo de Estudos            

Multidisciplinares em Ações Afirmativas (GEMAA, 2014), analisou 218 filmes de          

maior bilheteria produzidos entre 2002 e 2012 e identificou como homens brancos            

84% de todos os diretores, além da ausência de mulheres negras nessa função.  
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Assim, este trabalho se coloca em meio aos debates sobre a democratização            

racial do cinema e investiga quais medidas estão sendo tomadas para a redução das              

desigualdades, tendo guia as discussões sobre as ações afirmativas voltadas para a            

promoção da igualdade de direitos da população negra. 

À luz da análise foucaultiana acerca das relações de poder, debate-se o papel             

das novas ferramentas de interação e compartilhamento de conteúdo, como a           

Afroflix, como ferramentas de resistência coletiva. Essa discussão se dá em meio à             

observação dos processos de dominação e subordinação próprios do prisma          

multiculturalista. Assim, a problemática levantada durante esta pesquisa visa         

responder: o que a existência da plataforma Afroflix pode sugerir sobre as questões             

raciais no cinema. É possível afirmar que a plataforma também é uma ação             

afirmativa em relação às questões raciais? 

Objetiva-se, portanto, discutir a relação entre as desigualdades sociais e as           

manifestações das identidades negras no cinema. Compreendendo qual o papel          

desempenhado pelas ações afirmativas e, fora do poder do Estado, pelas iniciativas            

independentes, em especial as que envolvem o uso da web como instrumento de             

ação. 

Como percurso traçado para resolução dessas questões, pesquisou-se quais         

conceitos dialogam com raça e representação e como eles se relacionam;           

observou-se dados e pesquisas que apontam quais lugares a população negra           

ocupa no Brasil; analisou-se a plataforma Afroflix, bem como uma das obras            

hospedadas no seu catálogo; e objetivou-se também compreender qual o ponto de            

vista de um diretor que tem sua obra hospedada na plataforma. 

Para tanto, analisa-se o curta ficcional Sombras do Tempo , de Edson           1

Ferreira (2012), considerando sua presença na plataforma Afroflix e nas discussões           

sobre representação, identidade e estereótipos, utiliza-se para isso a metodologia de           

análise fílmica descrita por Jullier e Marie (2009). Esta consiste na observação de             

uma obra no nível do plano, da montagem ou do filme. Segundo o diretor              

entrevistado o filme não pretende abordar a questão racial e tão pouco essa foi uma               

1 Desde final de outubro de 2018, a Afroflix encontra-se fora do ar. Para contribuir com a banca avaliadora 
do trabalho, o filme pode ser assistido também pelo link: <https://vimeo.com/54210641>. Acesso em: 
20. nov. 2018 
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preocupação na construção do roteiro, escolha de elenco ou direção. Com isso,            

reconhecendo que tal metodologia não abarca a relação que o meio estabelece com             

a narrativa, ou seja, a observação do curta Sombras do Tempo considerando sua             

inserção na Afroflix, adiciona-se a metodologia das molduras desenvolvida por La           

Cruz (2012). Para a autora, as molduras que compõe a interface digital produzem             

sentido no conteúdo que abriga.  

Para compreender a perspectiva do diretor negro Edson Ferreira sobre a           

obra, sobre a plataforma Afroflix e as ações afirmativas, selecionou-se a metodologia            

de entrevista em profundidade (DUARTE, 2009). Esta visa dialogar com o           

entrevistado por meio de um roteiro previamente elaborado, mas que é flexível e             

permite maior ajuste das questões aos depoimentos do colaborador durante a           

entrevista. 

Já a pesquisa bibliográfica foi utilizada durante toda a construção do presente            

trabalho. De acordo Regina Stumpf (2009), além de ser parte da construção do             

referencial teórico, a revisão da literatura, que se trata de uma tarefa contínua,             

perpassa todas as etapas. Ajuda a pensar, inclusive, quais outras metodologias são            

pertinentes aos interesses a serem desenvolvidos. 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica foi a metodologia central em todos os            

estágios da investigação, sendo utilizada na escolha e delimitação do tema, através            

das leituras de trabalhos pesquisados anteriormente e que apresentavam interesses          

semelhantes; na definição de palavras-chave, a fim de resumir os principais temas e             

auxiliando também a etapa seguinte: a busca do material bibliográfico em bibliotecas            

ou em plataformas de textos acadêmicos, revistas e artigos disponíveis online. 

Stumpf (2009) contribui também no sentido orientar que se registrem as           

leituras realizadas e os dados referentes a elas, a fim de citá-las ou localizá-las              

posteriormente. Por fim, a pesquisa bibliográfica auxilia em todo o processo de            

andamento da pesquisa, até a redação final. Contribuindo também no processo de            

aprendizagem e descoberta da escrita científica e na organização de conceitos e            

ideias que serão traduzidas em texto. 

Com isso, o capítulo dois destina-se a discutir o multiculturalismo (STAM,           

2010) como linha de pensamento capaz de discutir as produções cinematográficas,           
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mas que tem em vista uma perspectiva que ultrapassa o fazer técnico do cinema e               

que dialoga com as construções culturais e suas hierarquias. Discute-se também as            

peculiaridades da construção do racismo no Brasil e o impacto do regime escravista             

tanto nas condições atuais de vida da população negra, quanto na construção e             

perpetuação dos estereótipos raciais. Ainda nesse capítulo, a análise de dados e            

das discussões proposta pelo multiculturalismo aponta para a complexidade na          

construção da identidade dos sujeitos, que acumula raça, gênero, classe, entre           

outras variáveis capazes de definir quais seus espaços no cinema e na sociedade. 

No terceiro capítulo, discute-se a importância do corpo enquanto marcador          

das diferenças e objeto de negociação nas relações de poder. Em Machado (1998),             

poder é resultado das interações sociais mediadas pelos processos históricos nos           

quais se encontram. O corpo, por sua vez, parte mais concreta do homem, é o local                

onde o poder age para ser exercido ao nível social. Portanto, é no corpo se               

materializam as desigualdades sociais.  

A partir desse ponto, discute-se o regime eurocêntrico de representações e           

suas implicações na construção da identidade negra, tal como, o modo com que             

essas construções são identificadas no cinema através dos estereótipos.         

Questiona-se também as respostas dadas às tentativas de controle e          

disciplinamento desses corpos, indicando a discussão sobre resistência. 

O capítulo quatro é destinado, principalmente, à análise do curta ficcional           

Sombras do Tempo (2012) e às discussões trazidas pela entrevista realizada com o             

diretor e roteirista da obra, Edson Ferreira. Aqui, observa-se também a ausência dos             

profissionais negros no cinema, que se mostra ainda mais marcante quando           

observado o recorte de gênero e raça. A análise fílmica, por sua vez, foi guiada no                

sentido de identificar elementos narrativos que apontem o modo como o negro é             

tratado no curta. Indaga-se se o filme reforça os estereótipos encontrados no cinema             

comercial ou se oferece indícios de uma nova visão da diferença. Visto que a obra é                

construída de forma não linear, poética e não apresenta o debate racial como             

proposta intenciona-se, em resumo, discutir a importância das representações do          

negro para além de obras que tenham raça, racismo, preconceito ou diversidade            

como proposta temática. 
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Já no quinto e último capítulo, discute-se o surgimento das ações afirmativas            

como alternativa no combate das desigualdades sociais e investiga-se as políticas           

públicas voltadas para a promoção da igualdade racial no cinema. Em paralelo, a             

plataforma Afroflix é analisada enquanto iniciativa que se propõe a atender uma            

demanda social por diversidade de vozes, olhares e representações no cinema.           

Propondo refletir quais os impactos da interface para o consumo do conteúdo            

hospedado por ela.  

Partindo desse ponto, relaciona-se os conceitos abordados nos capítulos         

anteriores no sentido de discutir o papel das novas tecnologias na promoção da             

democratização racial do cinema. Da importância de ações coletivas e          

independentes na busca por reparação das desigualdades sociais. Bem como,          

coloca em debate as relações de poder, dominação e o eurocentrismo para pensar,             

pelo caráter relacional desses conceitos, no antagonismo que forma a partir do usos             

das novas tecnologias como mecanismo de resistência. Nesse ponto a Afroflix é            

compreendida como uma ação afirmativa. 

Por fim, conclui-se que o cinema nacional não se desvincula da realidade            

social. Que é reflexo e/ou reflete a existência e perpetuação das diferenças e             

subjugação de grupos marginalizados. Verifica-se que a construção de estereótipos          

é histórica, que diz muito sobre as desigualdades sociais e sobre a hegemonia             

cultural. Observa-se que a problemática na qual se encontra a população negra no             

cinema vai além das representações imagéticas e reverbera nas ausências de           

criadores negros e negras que raramente protagonizam e contam suas histórias.           

Compreende-se a importância das ações afirmativas e identifica na Afroflix uma           

iniciativa positiva em relação a democratização racial do cinema.  
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2 UM CAMINHO PARA DISCUTIR RAÇA E CINEMA 

 
 

Este capítulo tem como proposta pensar quais caminhos a pesquisa sobre           

cinema e diversidade podem traçar e quais diálogos podem ser construídos a partir             

desses estudos. Aqui, pretende-se discutir alguns conceitos que surgiram ao longo           

da revisão bibliográfica e se tornaram fundamentais ao debate sobre a questão da             

diversidade racial no cinema; fazer uma breve análise da construção do Brasil            

enquanto nação, pensando quais os reflexos dessa identidade na presença (ou nas            

ausências) da população preta e parda no cinema, discutindo também a hierarquia e             

a hegemonia das representações nesse contexto. 

2.1 MULTICULTURALISMO E DIVERSIDADE NO CINEMA 

 
Durante o processo de pesquisa bibliográfica, em busca de caminhos para           

pensar a questão da democratização racial no cinema, identificou-se que são os            

Estudos Culturais que “delineiam, o modo como as produções culturais articulam           

ideologias, valores e representações de sexo, raça e classe na sociedade, e o modo              

como esses fenômenos se inter-relacionam” (KELLNER, 2001, p. 39). Assim, sendo           

essa a abrangência de conexões a que parece dialogar de modo mais pertinente             

com os interesses do presente trabalho, é nesse universo de discursos que se             

ancora para refletir sobre o corpo negro no cinema brasileiro em streaming.  

É também dentro desse campo teórico, mais especificamente no         

multiculturalismo, onde se encontram grande parte dos textos acadêmicos voltados          

para as discussões acerca dos cinemas “minoritários, diaspóricos e de exílio”           

(STAM, 2010, p. 299), ou seja, de representações midiáticas de grupos           

marginalizados como um todo. O diálogo com outros autores que não           

necessariamente se definem enquanto multiculturalistas, mas que se alinham aos          

conceitos selecionados como parte da discussão, faz-se necessário para melhor          

compreensão da amplitude da investigação proposta. 

Como a própria terminologia sugere o multiculturalismo “diz respeito às          

múltiplas culturas existentes no mundo e suas relações históricas, incluindo as de            
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subordinação e dominação” (STAM, 2010, p. 297). Assim, é uma linha teórica que se              

propõe a discutir a influência e imposição de uma cultura sobre a outra, colocando              

em pauta os aspectos que resultam desse embate multicultural e de como as partes              

opostas, sejam elas sociedades, grupos, culturas ou indivíduos se inter-relacionam. 

Com essa delimitação alguns termos tornaram-se essenciais para a discussão          

entre os quais o conceito de Identidade Cultural (HALL, 1995), que colabora para a              

reflexão multiculturalista sobre cinema ao afirmar a construção de uma concepção           

coletiva de cultura e de pertencimento. Este conceito será retomado mais adiante            

para pensar a Identidade Nacional. No que diz respeito aos sujeitos, aqui,          

considera-se uma identidade que ultrapassa a concepção sociológica e que reflete,           

segundo o autor, 
a complexidade crescente do mundo moderno e a compreensão de que           
este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas           
formado em relação a outros significados que mediavam o sujeito pelos           
valores, significados e símbolos - a cultura - dos mundos que ele/ela            
habitavam. (HALL, 1995, p.10-11) 
 

Chegando, assim, ao sujeito pós-moderno cuja identidade é “histórica e não            

biologicamente definida” (HALL, 1995, p. 10). Em consonância com a perspectiva           

multicultural pela qual também se afirma central a complexidade dos sujeitos e suas             

representações, considerando a existência de culturas e povos históricos que devem           

ser pensados segundo suas características mutáveis, localizadas historicamente e         

em constante construção (STAM, 2010 p. 297).  

Um bom exemplo para se pensar essa complexidade dos indivíduos é a            

importância que o multiculturalismo dá ao emprego da interseccionalidade que, por           

sua vez, “trata-se de uma ferramenta teórico-metodológica que possibilita a análise           

das múltiplas desigualdades causadas pela interação entre dois ou mais eixos de            

subordinação em práticas individuais, coletivas e institucionais” (FERREIRA, 2016,         

p. 26). Assim, propõe-se a não simplificar a composição histórica dos sujeitos e a              

relação de marcadores como gênero, raça e classe, pois, “o mais importante [...] é              

não guetizar esses eixos de representação, percebendo que a raça é atravessada            

pela classe, o gênero é atravessado pela raça etc.” (STAM, 2010 p. 295).             

Confirma-se a perspectiva de intersecção dada por Ferreira (2016), de não exclusão            

das categorias de análise, mas das somas das mesmas como possibilidades           
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combinatória e interpretativas inclusive para o campo das pesquisas. É importante           

ressaltar que raça para este trabalho em específico refere-se a perspectiva           

sociológica do termo, ou seja, raça como uma constructo social e não sob um viés               

biológico (GUIMARÃES, 2008, p. 65). 

Portanto, pensar a questão racial no cinema é um trabalho de reflexão sobre a              

complexidade dos próprios sujeitos em um cenário onde gênero, raça, classe           

sexualidade são características combinatórias determinantes para situar social e         

economicamente os sujeitos, sendo a discussões de gênero frequentemente         

atravessadas pelas questões raciais. Nesse sentido, uma matéria publicada no          

portal Agência IBGE Notícias no dia 29 de novembro de 2017 revela que a              

distribuição de renda no Brasil do período analisado é claramente desfavorável para            

mulheres que recebem 22,9% a menos que os homens e para negros que recebem              

cerca de 45% a menos que os autodeclarados brancos. Como exemplo, a            

interseccionalidade pediria, nesse levantamento, que se observasse qual percentual         

dessa amostra com o recorte de gênero e raça, o que apontaria uma distância ainda               

maior entre mulheres negras e as demais combinações. 

No entanto, no que tange o cinema e as representações midiáticas cabe ao              

multiculturalismo não só observar numericamente a diversidade, mas a análise          

crítica de como e em quais dimensões essa diversidade é representada nas telas e              

em qual momento histórico ela se encontra. Assim, analisar o corpo negro no cinema              

quase sempre pede a consideração de uma ou mais dessas categorias citadas            

(gênero, raça, classe, etc). Cabe, portanto, questionar o que essas díades - de             

opostos que se somam - têm a dizer sobre raça no cinema brasileiro.  

O gráfico abaixo ilustra um dos resultados encontrados na pesquisa realizada           

pelo Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa (GEMAA). É possível ter            

uma noção do cenário de escassez da diversidade racial e de gênero no cinema              

nacional:  
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Figura 1: Projeção percentual do elenco identificado por gênero e raça. Fonte: Produzido pela 

própria autora com base na pesquisa do GEMAA (2014). 
 

O gráfico acima foi elaborado considerando uma amostra de 218 obras de            

maior bilheteria no Brasil, selecionando aproximadamente 20 obras nacionais por          

ano, entre 2002 e 2012, de acordo com a classificação do GEMAA. O levantamento              

de dados em relação aos autores das obras analisadas não considera apenas os             

protagonistas, mas também qualquer personagem de relevância e destaque na obra           

ou na divulgação midiática da mesma (sinopses, cartazes, chamadas), o que torna a             

ausência negra ainda mais marcante.  

Pelos dados apresentados é perceptível um padrão de minoria participativa          

em relação ao gênero, com as mulheres somando menos que os homens tanto em              

relação aos pares brancos, quanto aos negros. Entretanto, é ainda mais visível a             

distância entre opostos: homens brancos e mulheres negras. A metodologia utilizada           

pelo grupo é denominada “heteroidentificação racial” na qual “o grupo de cor de cada              

sujeito pesquisado foi aferido pelos próprios pesquisadores” (GEMAA, 2014, p. 12).           

A classificação, que se deu por fotos, é interessante aos resultados, pois em outras              

categorias (como equipe técnica, por exemplo) a imagem de alguns profissionais           

não foi encontrada, impedindo a análise completa das amostras. 

Tendo em vista a relação entre os abismos representacionais por          

brancos/negros e homens/mulheres no gráfico do GEMAA, é possível dizer que é            

com base nas desigualdades que o multiculturalismo pensa a questão da           
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diversidade. Para Stam, é a vertente policêntrica do multiculturalismo que observa           

essas desigualdades e que reclama essa demanda por representações mais          

igualitárias. De acordo com o autor “o multiculturalismo policêntrico não prega uma            

pseudo igualdade de pontos de vista; sua solidariedade é nitidamente para com os             

sub-representados e marginalizados” (STAM, 2010, p. 298). Podendo ser percebida          

como vertente mais radical, o multiculturalismo policêntrico é a linha que abre            

espaço para uma reflexão sobre as relações de dominação no cinema que            

extrapolam o audiovisual exigindo “mudanças não apenas no tocante das imagens,           

mas às relações de poder” (STAM, 2010 p. 298). A partir disso, pode-se dizer que               

assim como a interseccionalidade, o multiculturalismo policêntrico leva o debate de           

democratização do cinema para além das telas. 

 

2.2 O QUE FAZ DO NEGRO DO BRASIL, UM NEGRO BRASILEIRO 

 

Parafraseando o título “O que faz do brasil, Brasil”, dado ao livro do             

antropólogo Roberto DaMatta (1986), este tópico busca relacionar a construção da           

Identidade que também é pensada também por Hall (1995). Assim, brincando sobre            

o significado de Brasil (com “B” maiúsculo) DaMatta diz que: 
É país, cultura, local geográfico, fronteira e território reconhecidos         
internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com o calor           
de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar como qual se tem              
uma ligação especial, única, totalmente sagrada. (DAMATTA, 1986, p. 8) 
 

É sobre esse amplo sentido, impregnado na ideia de Brasil, que a questão da              

identidade é discutida pelo autor. Ela é portadora de elementos, concretos e            

abstratos, capazes de construir a “diferença” pela relação com o outro em uma             

relação de grupos, povos e coletividades. 

Aqui, o que DaMatta (1986) trata como identidade social será discutido como            

equivalente ao conceito de identidade cultural, abordada por Hall (1995) como           

recorte da identidade nacional. Esta última, em consonância com a primeira, pode            

ser definida como o que permite a identificação dos sujeitos enquanto pertencentes            

a uma nação e não de outra, possibilitando a auto afirmação da sua naturalidade              

geográfica e social. A festividade do país do carnaval, a feijoada, o jeitinho brasileiro,              
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são coisas que definem o sujeito nascido no Brasil como integrante de um grupo              

(DAMATTA, 1986). Nota-se aqui, mais uma vez, a relevância da alteridade e da             

diferença, pois é em relação a algo, alguém ou algum grupo que se constroem as               

identidades, ou seja, através dos aspectos que distinguem uns de outros. 

Entretanto, não é pretensão alcançar as discussões de identidade nacional ou           

das figuras brasileiras como um todo. Mas pensar de que modo esses imaginários             

historicamente construídos ajudam a pensar as representações da população negra          

no cinema brasileiro . 

Para Hall (2016, p.169), a construção de representações subordinadas do          

negro em relação ao branco tem como princípio a mistificação dos povos africanos             

como menos desenvolvidos e primitivos. Bem como os processos de colonização e            

escravidão que associaram o negro a servidão e inferioridade em relação ao outro.             

Sobre o mesmo processo histórico, o autor recorre a David Green para dizer que              

uma das estratégias para manutenção do escravismo, a justificativa biológica da           

inferioridade dos negros, resulta em uma demarcação do corpo como diferença.           

Para ele: 
As diferenças socioculturais entre as populações foram integradas à         
identidade do corpo humano individual. Na tentativa de traçar uma linha de            
determinação entre o biológico e o social, o corpo tornou-se objeto totêmico;            
e sua própria visibilidade tornou-se a articulação evidente da natureza e da            
cultura. (GREEN apud HALL, 2016, p. 169) 
 

Com isso, a ciência era um recurso usado para justificar a dominação,            

propagando a concepção de raças humanas biologicamente diferentes. Essa ideia          

vai de encontro ao que se sabe hoje, pois é certo que “é impossível definir               

geneticamente raças humanas” (GUIMARÃES, 2008, p. 65). Trata-se, portanto, de          

uma nomenclatura para construtos sociais sobre as diferenças identitárias e culturais           

entre grupos. 

Não obstante, ainda que este discurso tenha sido superado, a herança da            

escravidão ancora o imaginário da população compondo, assim, a Identidade          

Nacional e o modo com o qual a população brasileira lida com a diferença. Em               

DaMatta (1986) o “racismo à brasileira” deve-se, em partes, ao processo de            

miscigenação pelo qual o Brasil passou de forma massiva durante e depois da             

colonização.  
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Ainda assim, nos Estados Unidos, de acordo com Silvério (2002, p. 224), a             

"característica básica do modelo americano, de acordo com os antropólogos, é a            

bipolaridade com base na hipodescendência, conhecida na cultura popular dos EUA           

como a regra de uma gota só ( one drop rule )”, ou seja, presume uma descendência               

genética de origem para definir o pertencimento racial. Já no Brasil encontra-se,            

principalmente, um reconhecimento por cor e fenótipo: quanto mais escura a cor da             

pele e quanto mais crespo é a textura do cabelo, por exemplo, maior a incidência do                

preconceito racial e menores são as probabilidades de ascensão social e           

econômica. 

De certo modo, por ser menos explícita a divisão entre brancos e negros no              

Brasil, o imaginário construído sobre a suposta convivência harmônica entre esses           

diferentes é reforçado. Tal característica, particularmente brasileira, acaba        

colaborando para que o preconceito racial trabalhe, assim como sugere o           

funcionamento dos micropoderes, nas sutilezas do cotidiano. O que também dificulta           

a busca por igualdade pois, para DaMatta: 
Quando acreditamos que o Brasil foi feito de negros, brancos e índios,            
estamos aceitando sem muita crítica a idéia de que esses contingentes           
humanos se encontram de modo espontâneo, numa espécie de carnaval          
social e biológico. Mas nada disso é verdade. (DAMATTA, 1986, p. 81) 

 
Em outras palavras, negar o modo violento como ocorreu a construção do            

Brasil de hoje é também negar as relações de poder existentes entre brancos e              

não-brancos. Fernandes (1972) sustenta que, neste contexto, ignora-se ainda as          

condições pós-abolição que em nada favoreceram os ex-escravizados na busca pela           

sobrevivência e por empregos regulares, somando o preconceito e a competição por            

emprego com os imigrantes brancos.  

A negação das desigualdades e hierarquias resulta no mito da democracia           

racial. Considerando a etimologia do termo, Almeida e Vieira sugerem que:  
Se for analisado à ideia de mito, sobretudo na perspectiva da Grécia antiga,             
verificar-se-á que está ligado à questão da denominação, da narrativa da           
origem das coisas, da fixação e explicação da realidade e, também, serviria            
como mecanismo de manutenção dos privilégios por parte da elite          
dominante nesse período histórico. (ALMEIDA; VIEIRA, 2010, p. 309) 
 

O mito da democracia racial é justamente o construto imagético criado           

pós-abolição, sobre a “farra das culturas” e a visão de relações raciais pacíficas,             
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diferentes da encontrada nos Estados Unidos. Todavia, “no fundo, ela constitui uma            

distorção criada no mundo colonial, como contraparte da inclusão de mestiços no            

núcleo legal das ‘grandes famílias’" (FERNANDES, 1972, p. 26). Segundo o autor, a             

presença dos poucos mestiços que conseguiam a mobilidade social, bem como o            

“branqueamento” dos mesmos, que, para se encaixarem nos novos postos,          

assumiram a identidade das famílias que viabilizaram sua ascensão social,          

colaborando assim para o surgimento da utopia sobre as relações raciais no Brasil.  

Analisando a questão da construção da identidade racial nas telenovelas          

brasileiras exportadas para o exterior Almeida e Vieira (2016), comentam sobre a            

percepção estrangeira da população nacional: 
O estrangeiro que assistir as telenovelas brasileiras, terá, em um primeiro           
momento, a impressão que no Brasil quase não há negros. Esse quadro            
reforça o mito da democracia racial nas entranhas da televisão, sobretudo           
das telenovelas, em que negros são escalados somente para desempenhar          
papéis secundários, aparentemente felizes, sem conflitos e perfeitamente        
encaixados nas relações raciais. (ALMEIDA; VIEIRA, 2016, p. 317) 
 

Esta reflexão deriva, entre outras coisas, de comentários que, segundos os           

autores, o diretor negro americano Spike Lee proferiu acerca da imagem que tinha             

do Brasil pela televisão e, posteriormente, das impressões que teve ao visitá-lo. 

Nota-se, portanto, que os próprios caminhos percorridos pela população         

negra brasileira e as formas como a representação da diversidade racial foi tratada             

ao longo dos anos pelos veículos e meios de comunicação refletem não só nas              

construções da identidade negra no Brasil, mas de quem acessa essa imagem            

estando fora das fronteiras do país. 

 

2.3 O LUGAR DA POPULAÇÃO NEGRA  

 

Apesar da recusa da existência do racismo e do preconceito, conforme afirma            

Fernandes (1972, p. 23-26), o Brasil não deixa de marginalizar os indivíduos por             

conta da cor da pele. Por isso, é importante a discussão sobre a relevância dos               

espaços destinados aos negros, não só no cinema e na publicidade, mas também             

nos lugares sociais em que são vistos com estranhamento.  
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A exclusão da presença física do negro, mostrada de determinadas maneiras           

e ocupando determinados espaços não é só uma reflexão para as representações,            

exclusões e estereótipos midiáticos. As ausências são marcantes em vários setores           

da sociedade. Sobre o assunto, um documento interessante para observação é o            

relatório da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)           

intitulado “A participação das mulheres negras nos espaços de poder” que traz, de             

maneira geral, uma análise da ausência de mulheres negras em cargos públicos de             

destaque e, em especial, aborda sua participação na eleição de 2010: 
De um total de 5.065 candidatas às eleições de 2010, foram analisadas            
4.253 fichas, sendo 875 mulheres identificadas como negras, 3.241 como          
não-negras e 137 não foram identificadas por não terem foto. Logo, do total             
de candidatas incluídas na pesquisa, 20,5% eram negras, o que equivale a            
aproximadamente 4% do total de candidaturas a todos os cargos. (SEPPIR,           
2013, p. 17) 
 

Os dados apontam um baixo número de candidatas negras. O que o sugere             

um forte apagamento racial e de gênero nas posições de poder. Segundo o mesmo              

estudo, uma outra pesquisa realizada em 2009 pelo INESC/DIAP, aponta que “a            

maioria das(os) parlamentares brasileiras(os) são contra medidas que favoreçam a          

eleição de mulheres (60%), de negras e negros (86%) e de indígenas (76%).”             

(SEPPIR, 2013, p. 29). Assim, um levantamento realizado no ano anterior as            

candidaturas demonstra uma aversão a inclusão feminina e negra que, em 2010,            

mostrou-se extremamente relevante. Mostrando conformidade com a perpetuação        

das ausências femininas e negras nos espaços políticos. 

Nesse sentido, sobre a evolução das formas disciplinamento, se pode          

considerar que a exclusão e o apagamento são também ferramentas de dominação.            

Em Foucault, com as modificações nas relações de poder e controle, “a eliminação             

pelo suplício é, assim, substituída por métodos de assepsia: a criminologia, a            

eugenia, a exclusão dos degenerados" (FOUCAULT, 1987, p. 81). Somado a isso, a             

determinação de anormalidade - do que precisa ser contido, escondido, consertado           

ou curado - implica também na definição dos que são normais, afirmando como             

positiva as características daqueles que devem servir de exemplo e modelo. Dos            

que detém direito aos espaços de poder. 
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Claudio Mendes (2008), analisando as abordagens sobre o corpo no          

pensamento de Foucault e sobre o surgimento da normalidade diz que:  
As políticas de normalização foram estruturadas para legitimar a         
posição de determinados grupos: indivíduos de sexo masculino, cor         
branca, heterossexuais e europeus. É interessante observar que os         
anormais eram aqueles que se aproximavam de figuras do tipo          
monstro [...]. O corpo era fator central na "cura" dessas três figuras.            
(MENDES, 2008, p. 172). 
 

Os que fogem dessa normalidade são tratados como “os outros”, em relação            

ao padrão. Para Hall (2016) e Stam (2010), os que fogem à estética eurocêntrica.              

Em Foucault (1987; 1998), são os loucos, os leprosos e doentes, aqueles que não              

devem se misturar, que são diferentes e, por isso, não ocupam espaços comuns.             

Assim também são espaços não ocupados pelo negro no cinema, nas nas esferas             

de poder e em todas as outras impossibilidades de ocupação de espaços            

consequentes dos preconceitos, da distribuição de renda ou de uma combinação de            

fatores que excluem e impedem de circular.  

Pois, até mesmo indicadores sociais e econômicos, como o Índice de           

Desenvolvimento Humano (IDH), apontam para disparidades de gênero e raça na           

sociedade, conforme aponta o próximo gráfico: 

 

 
Figura 2: Dados do IDH sobre gênero e raça. Autor: Arte/G1, 2017   2

2 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/desigualdade-diminui-mas-renda-de-negros 
ainda-e-metade-da-de-brancos-no-brasil-aponta-estudo.ghtml> Acesso em 27. out. 2018 
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Observado os dados, os lugares e condições sociais parecem reverberar no           

modo como o cinema representa esses grupos: naturalizando e explorando os           

desnivelamentos através de estereótipos e narrativas, o que parece natural.  

Mas, afinal, se é a população negra que tem o menor índice de escolaridade,              

menor renda e, por dedução, empregos menos “relevantes” e moradias mais           

precárias, cabe ao cinema representá-los de outros modos? Por outro lado, como se             

explica uma população majoritariamente negra e parda invisível no cinema que é            

produzido no Brasil? Além disso, se o cinema permite falsear a realidade, criar             

mundos ideais onde o espectador projeta a realização dos seus sonhos mais            

impossíveis, por que homens, mulheres e crianças negras são mostradas quase           

sempre em profissões subalternas, estereotipadas e raramente como protagonistas?  
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3 ALTERIDADE CORPO E PODER 
 

Este capítulo aborda a construção de identidades a partir das diferenças. A            

exteriorização do que é ser negro e negra é um exercício fundamental para pensar a               

importância do corpo nas relações de poder e de resistência. Também os            

estereótipos construídos pelo cinema são fortemente marcados pelas intervenções         

na cor da pele, corpo, cabelo, nariz, entre outros.  

Sobre a presença do negro nas telenovelas, Faria e Fernandes (2007, p. 4)             

dizem que “esse produto ficcional difunde discursos a partir dos quais o sujeito             

negociará a definição de si mesmo e do “Outro”, estabelecendo uma hierarquia de             

valores e concepções muito dependente de influências advindas da mídia”. Também           

o cinema colabora, nesse mesmo sentido, com a construção da identidade a partir             

da diferença com o outro. Se o que há é um predomínio de representações              

eurocêntricas positivas em oposição aos estereótipos sobre os negros, a hierarquia           

posta, conforme sugerem as autoras, supõem o corpo negro em lugar de            

inferioridade. 

 

3.1 REPRESENTAÇÕES HEGEMÔNICAS, DIFERENÇA E ALTERIDADE 

 
A perspectiva teórica apresentada pelo multiculturalismo parece estar        

constantemente dependendo da relação com o outro: a outra cultura, a outra            

pessoa, o outro gênero e os demais marcadores sociais e econômicos. Em Stuart             

Hall (2016) a questão das representações também é construída com base na            

premissa da existência dos opostos. Analisando alguns textos e imagens de jornais            

e revistas o autor discorre sobre o condicionamento da concepção de indivíduo com             

base na alteridade e na diferença: 
O significado “flutua”. Não há como mantê-lo fixo. Acontece que a tentativa            
de “fixação” é o trabalho de uma prática representacional que intervém nos            
vários significados potenciais de uma imagem e tenta privilegiar um deles;           
Então, em vez de buscarmos um significado “certo” ou “errado", a pergunta            
que precisamos fazer é: Qual dos muitos significados desta imagem a           
revista deseja privilegiar? (HALL, 2016, p.143) 
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Portanto, a flexibilidade dos significados e as várias possibilidades         

interpretativas estão relacionadas com a perspectiva de quem recebe a imagem.           

Sobre a diferença como marcador Hall diz que “A forma como é interpretada é uma               

preocupação constante e recorrente na representação de pessoas racial e          

etnicamente diferentes da maioria da população" por isso o autor argumenta que "a             

diferença possui significado. Ela fala” (HALL, 2016, p. 146). Contudo, este trecho            

citado pelo autor, diz respeito a análise de uma imagem de atletas negros, em uma               

notícia impressa em uma revista britânica, que se insere em um cenário de             

população majoritariamente branca.  

Já no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios           

Contínua de 2016, a população é composta por uma maioria de autodeclarados            

pretos e pardos (PNAD, 2016). Nesse sentido, a “diferença” poderia ser considerada            

como as características fenotípicas da população branca, por serem minoria          

proporcional? Como explicar, então o pequeno número de negros e negras no            

cinema apresentado pelo gráfico do GEMAA? Sob uma perspectiva multiculturalista          

pode-se afirmar que é com base em uma hegemonia eurocêntrica de           

representações. 

Sem desconsiderar complexidade e abrangência do termo, “poder-se-ia        

entender o eurocentrismo como um modo de pensamento presente em uma série de             

tendências ou operações intelectuais que se reforçam mutuamente” (STAM, 2010, p.           

295). Assim como a construção das representações o eurocentrismo se faz presente            

em uma diversidade de mídias, imagens e discursos semelhantes, que colaboram           

para a construção de padrões reducionistas de identidades individuais ou coletivas.  

É com base na crítica ao eurocentrismo que se fundamenta a crítica do             

discurso multiculturalista. Se o prefixo “multi” sugere um número variado de culturas,            

o termo eurocentrismo vem como marcador de uma relação entre essas culturas. As             

análises de discursos midiáticos multiculturais só existem em função de dois pólos            

distintos: dominador e dominado, minorias e maiorias, colonizadores e nativos, entre           

outros.  

No entanto, Stam (2010) ressalta que o eurocentrismo se trata de um            

construto histórico e não de algo hereditário. Para ele, uma visão multiculturalista            
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dos discursos e representações midiáticas diz respeito não a uma crítica à Europa             

ou aos europeus, mas às representações e construção de um  mainstream que            

padroniza valores e qualidades (físicas ou subjetivas) e que são homogêneas.           

Nesse sentido, são essas representações que assumem o papel de simplificar a            

diversidade e construir, no que diz respeito ao cinema, uma hierarquização entre as             

culturas e povos. Isso resulta na inferiorização dos “outros”, ou seja, os que fogem              

aos padrões europeus de beleza, civilidade, cultura e organização social.  

Sobre essas construções, uma das primeiras obras sobre as representações          

do negro no cinema brasileiro durante o percurso desta pesquisa foi o livro “ O negro                

brasileiro e o cinema” do antropólogo João Carlos Rodrigues (2011). O autor            

descreve vários tipos de representações do negro que se repetem no cinema,            

telenovela e na literatura brasileira. Rodrigues (2011) considera que essas figuras           

são arquétipos do negro. No entanto, essa terminologia não alcança as reflexões            

propostas aqui, pois está diretamente ligada ao conceito de inconsciente coletivo           

conforme relatado por Carl Jung:  
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da idéia           
do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na          
psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. (JUNG, 2002,             
p. 53)  

 
Assim, partindo de uma perspectiva da psicologia, os arquétipos podem          

sugerir uma inerência dos estereótipos raciais, o que não conversa com uma a             

noção de construção histórica das representações e das relações de poder. Tal            

divergência é confirmada por Ferreira, quando diz que “por sua estrutura rígida e             

dicotômica, tal proposta não explora a natureza contraditória dos estereótipos e           

apresenta uma análise desvinculada dos processos de representação” (FERREIRA,         

2016, p. 100). É pensando nessa simplificação das representações que se adota            

para a presente investigação o termo “estereótipo” e não “arquétipo”, que assim            

define, segundo Noel Carvalho (2005): 
Estereótipos são valores, idéias, opiniões generalizadas sobre grupos        
sociais. Não raramente, eles se dão numa relação de dominação em que o             
grupo dominado recebe os estereótipos de interiorização. Os estereótipos         
mais comuns são os que o caracterizam o negro como infantil, cômico,            
bondoso, irracional e assexuado. (CARVALHO, 2005, p. 28) 
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Com isso, e apesar da incompatibilidade dos termos, pode-se dizer que as            

descrições esquematizadas por Rodrigues (2011) permitem algumas constatações        

acerca da figura do negro no cinema.  

Um bom exemplo é pensar o perfil das empregadas domésticas e das atrizes             

escolhidas para representá-las. Uma reportagem da revista Forúm (2015) traz o           

protesto da atriz Solange Couto, através da campanha “Senti na Pele” sobre os             

papéis representados por ela durante seus mais de 30 anos de carreira. De acordo              

com a redação do jornal, dos 37 papéis que interpretou em novelas e minisséries, 25               

deles deram vida a empregadas domésticas ou escravas . Sobre as telenovelas e o             3

discurso da diferença Faria e Fernandes (2007) dizem que: 
Esse produto ficcional difunde discursos a partir dos quais o sujeito           
negociará a definição de si mesmo e do “Outro”, estabelecendo uma           
hierarquia de valores e concepções muito dependente de influências         
advindas da mídia. (FARIA; FERNANDES, 2007, p. 4) 
 

Nesse sentido, é fundamental o papel das representações na construção          

identitária dos indivíduos e da concepção dos papéis que são atribuídos aos seus             

semelhantes em relação aos “outros”, seus opostos no que diz respeito ao            

reconhecimento de características físicas e culturais semelhantes. E, dialogando         

com o multiculturalismo e a importância da historicidade das construções, parece um            

cenário ainda mais problemático.  

Seguindo o exemplo, a imagem das empregadas domésticas é um construto           

que, no Brasil, vem sendo moldado (ao menos) desde a literatura de Monteiro             

Lobato. O autor recebe muitas críticas sobre o modo como apresentava as            

características de personagens negros em suas obras (CARNEIRO SILVA, 2018, p.           

264). Em Reinações de Narizinho (1921) vemos pela primeira vez a descrição dos             

personagens do no que se tornaria uma série de livros sobre o Sítio do Picapau               

Amarelo. Logo no início da construção do universo de Lobato, na criação da boneca              

Emília, temos o seguinte diálogo entre Dona Benta – avó bondosa e contadora de              

histórias – e Nastácia – empregada e excelente cozinheira – descrita no mesmo livro              

(LOBATO, 1921) como a “negra de estimação” da família: 
 

3 Disponível em:<https://www.revistaforum.com.br/solange-couto-depois-de-interpretar 
25-empregadas-domesticas-denuncia-racismo/ ).> Acessado em: 22 mar. 2018 
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- Corra, Nastácia! Venha ver este fenômeno... A negra apareceu na sala,            
enxugando as mãos no avental. 
- Que é, sinhá? - perguntou. 
- A boneca de Narizinho está falando!... A boa negra deu uma risada             
gostosa, com a beiçaria inteira. (LOBATO, 1921, s/p) 
 

Neste pequeno trecho aparecem algumas impressões sobre Nastácia que         

ficaram para sempre no imaginário popular. Basta que se observe as empregadas            

domésticas nas telenovelas brasileiras para ver os resquícios dessa construção,          

também compatível com descrição feita por Rodrigues (2011) sobre a representação           

dos negros e negras em idade avançada como “simpáticos, bondosos, mas           

basicamente ignorantes” (RODRIGUES, 2011, p. 32). Além disso, as representações          

se assemelham ao tipo americano “mammy”, representado abaixo na linha do tempo            

das embalagens de alimentos Aunt Jemima: 
 

 
Figura 3: Mammy na marca Aunt Jemima. Autora: Suzane Jardim, 2016.  

 

A imagem da mulher negra na marca, ligada diretamente a ideia de            

subserviência pelo uniforme de empregada, segundo Hall (2016, p. 174), o           

"semblante gordinho da Black Mummy ainda sorria um século após a abolição da             

escravatura, em todos os pacotes de panqueca da marca Aunt Jemima”. Segundo            

Silva, o estereótipo também conhecido como “mãe preta” foi para o contexto            

estadunidense “a representação da trabalhadora negra doméstica” (CARNEIRO        

SILVA, 2016, p. 245).  

É nesse sentido que a construção eurocêntrica de personagens colabora para           

formar e perpetuar estereótipos, resultando em uma espécie de “universalização das           

normas eurocêntricas” (STAM, 2016, p. 297), através da constante repetição desses           

padrões nos mais diversos formatos, mídias e cenários. Hall (2016), considerando a            

complexidade das imagens que não significam por si mesma mas sempre em            

relação a outras, afirma que: 

 



29 

Cada imagem tem seu significado específico. No entanto, em um sentido           
mais amplo sobre diferença e alteridade são representadas em uma          
determinada cultura, num momento qualquer, podemos ver práticas e         
figuras representacionais semelhantes, sendo repetidas com variações, de        
um texto ou local de representação para outro. (HALL, 2016, p.150) 
 

Essa é a definição que o autor dá para a intertextualidade. Isto é, a leitura de                

imagens não simplesmente pelo modo como são apresentadas, mas para o modo            

como se inserem socialmente e no imaginário coletivo por meio de outras imagens             

que repetem e reforçam um mesmo discurso. Já a localização histórica dos            

discursos sobre o diferente que compõem as figuras reincidentes pode ser descrito            

como regime de representações (HALL, 2016, p.150). A crítica do autor sobre a             

hegemonia das representações e repetições, contribui para a discussão no sentido           

de que: 
Hall analisa os efeitos essencializantes, reducionistas e naturalizantes das         
representações racializadas e contribui para desnaturalizar representações       
de negros (as) nos mais variados textos culturais, assim como para           
questionar os binarismos e as relações de poder nos mais diferentes           
discursos construídos ao longo da História. (ZUBARAN; WORTMANN;        
KIRCHOF, 2016, p. 31)  
  

Nota-se, portanto, que “poder” é outro conceito essencial a discussão          

multiculturalista. E, apesar de ser mencionado algumas vezes por Stam (2010) e Hall             

(2016), é melhor desenvolvido sob a perspectiva teórica do filósofo Michael Foucault. 

Em Foucault (1987), temos o poder como algo intangível, que ultrapassa a            

relação de hierarquia entre povo e Estado e que está presente em todas as relações.               

Ao contrário do que sugere a primeira vista, o termo não diz respeito a algo que                

pertence ou que possa ser obtido por alguém ou um grupo. O poder é o resultado de                 

trocas. Machado (1998) descreve “poder” para Foucault como resultado das          

interações sociais mediadas pelos processos históricos nos quais se encontram.  

Assim como perspectiva multiculturalista de uma identidade flexível e         

historicamente construída o controle sobre os indivíduos ganha complexidade com o           

passar dos tempos. Foucault (1987) discorre sobre um controle que se modifica e se              

molda de acordo com período no qual se insere. Chegando ao domínio sobre os              

corpos sem que seja preciso tocá-los. Nesse sentido, não é preciso mais castigos             

físicos para que se exerça o controle, a sutileza das relações de poder permite              

manifestações bem mais subjetivas de superioridade e dominação através das          
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práticas disciplinares. É importante ressaltar que as subjetividades também atingem          

os sujeitos e, principalmente no que tange a questão racial, também alcança, mutila             

e afeta, ainda que indiretamente, os corpos. 

A definição de micropoder trazida pelo autor, segundo Machado (1998, p. 21),            

consiste em considerar o exercício de controle sobre os corpos nas práticas mais             

cotidianas, nos hábitos, gestos e discursos, alcançando assim um governo ao nível            

social. Cabe aqui refletir se esses discursos estão também impregnados na mídia e             

no cinema.  

Com Stam (2016), pode-se dizer que os papéis geralmente destinados aos           

negros nos filmes, novelas e publicidade não são mera coincidência. Essas           

representações fogem da ocasionalidade, são construídas e reforçadas em diversas          

esferas até que sejam encaradas com normalidade. São os estereótipos, cujo a            

análise pode: 
(1) Revelar padrões opressivos de preconceito no que, à primeira vista,           
poderiam se parecer fenômenos aleatórios e incipientes; (2) destacar a          
devastação psíquica infligida por representações sistematicamente      
negativas dos grupos por estas agredidos, seja na internalização dos          
próprios estereótipos ou nos efeitos negativos de sua disseminação; e (3)           
sinalizar a funcionalidade social dos estereótipos, demonstrando não ser um          
erro de percepção mas um modo de controle social. (STAM, 2016, p.302) 
 

Com base na citação acima compreende-se que a repetição é importante para            

que se construa as representações midiáticas denominadas eurocêntricas; que         

essas representações são fortes o suficiente para atingir moralmente os sujeitos           

representados; e que, não por acaso, são construídas, sendo parte de um modo de              

controle social, dissolvido em várias esferas, se equiparando com, o já citado,            

micropoder pensado em Foucault (1998).  

De uma maneira geral, compreende-se portanto que os conceitos de          

representação, identidade, diversidade, alteridade e diferença dialogam e se         

complementam em uma análise multiculturalista de democratização racial do         

cinema. Para isso, os duetos de opostos, ainda que reducionistas, são relevantes            

para pensar as relações de poder e submissão por meio da identificação - ou não -                

com o outro no cinema. Sendo “o outro”, via de regra, o que foge do padrão                

eurocêntrico.  
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3.2 CORPO NAS RELAÇÕES DE PODER 

 
O corpo é uma categoria indispensável para pensar como a população negra            

é representada pelo no cinema, pois é no corpo que se dá a exteriorização da               

diferença nas relações de poder. Seja pelos modos como as características físicas            

comumente atribuídas aos negros e estereotipadas pelas representações midiáticas,         

ou pela possibilidade de, por intermédio do corpo, notar as presenças e ausências             

do negro nos espaços sociais. 

Com isso, retomando o diálogo foucaultiano sobre o corpo e poder, cabe             

aqui ressaltar que, a partir do avanço das ferramentas de disciplinamento, é iniciado             

o desenvolvimento de processos de dominação guiados pela combinação entre          

docilidade e utilidade dos corpos. Como bem ilustra Foucault (1987) ao tomar o             

soldado em treinamento como exemplo: o incentivo para que um recruta exercite o             

corpo, tendo por finalidade melhorar o condicionamento físico através de rígidas           

condutas de exercício e disciplina, produz um sujeito que desempenha melhor as            

tarefas que lhes são atribuídas e, simultaneamente, se torna mais facilmente           

domesticado.  

Contudo, conforme supracitado, as relações de poder são complexas. Nesse          

sentido, Souza escreve que: 
A relação estabelecida pelos pólos de exercício ou luta, de um lado, e             
resistência, de outro, é mais apropriada, portanto, para pensar o tema do            
poder que a relação propriedade ou posse de um lado, e destituição, de             
outro. (SOUZA, 2011, p. 109) 
 

Em outras palavras, não existe apenas um processo de dominação. Com           

base no trecho acima é correto afirmar que não se trata uma relação de emissão               

ativa e recepção passiva, pois “a partir do momento em que o poder produziu este               

efeito, como consequência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a          

reivindicação de seu próprio corpo contra o poder” (FOUCAULT, 1998, p. 83). A             

reivindicação é uma consequência natural se considerada a ideia de poder           

apresentada pelo autor.  

Para ilustrar a relação entre exercício de dominação e resistência, é           

interessante pensar na repressão da sexualidade: a medida em que se excluiu,            
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proibiu e censurou o corpo, emergiu a curiosidade erótica sobre o mesmo. Portanto,             

para Michel Foucault: 
a sexualidade, tornando-se assim um objeto de preocupação e de análise,           
como alvo de vigilância e de controle, produzia ao mesmo tempo a            
intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo. (FOUCAULT,           
1998, p.83). 
 

Nesse sentido, assim que se exerce uma forma de controle sobre a             

sexualidade, a tendência é que a reivindicação do corpo venha no sentido de expô-lo              

ainda mais.  

Mas a relação entre corpo e poder é ainda mais complexa: subverter o             

controle sobre os corpos através da exposição sexualizada dos mesmo provoca uma            

espécie de contrarréplica, pois “como resposta à revolta do corpo, encontramos um            

novo investimento que não tem mais a forma de controle−repressão, mas de            

controle−estimulação: ‘Fique nu... mas seja magro, bonito, bronzeado!’"        

(FOUCAULT, 1998, p.83). Ou seja, a medida em que os sujeitos reivindicam o direito              

aos seus corpos criam-se novas formas atualizadas de disciplinamento. 

Algo semelhante acontece com a crescente “valorização” do uso do cabelo           

natural, pois, se nos últimos anos o número de mulheres negras que deixam de              

alisar os cabelos vem crescendo, também as marcas de cosméticos pararam de            

vender produtos para alisamento e se voltaram para este novo mercado: 

 

 
Figura 4: Anúncio de produtos para cabelos cacheados. Autor: GARNIER, 2016. 
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No anúncio da marca Garnier o uso do cabelo natural está diretamente ligado             

à noção de poder. Não é falsa a ideia, pois na medida em que “ver o cabelo do                  

negro como “ruim” e do branco como “bom” expressa um conflito” (GOMES, 2012, p.              

3), usar o cabelo cacheado como forma de se manifestar enquanto negro é uma              

forma de resistência. Em contrapartida, o discurso comum dessa nova onda de            

cabelos naturais e das marcas que vendem para esse novo público costuma afirmar:             

tudo bem usar o cabelo natural, mas que os fios estejam sempre definidos, sem frizz               

e hidratados. E, não raramente, excluem das propagandas modelos com texturas           

mais crespas. Conforme aponta Silva (2017), acaba se tornando um discurso não de             

aceitação do que é natural, mas de um novo padrão.  

Tal capacidade de adaptação reforça a complexidade e multiplicidade das          

formas de controle disciplinar. Evidencia também que as relações de poder           

ultrapassam a ação do Estado e dos governados e que são historicamente flexíveis,             

se adequando ao período e sociedade na qual estão inseridas. Para Foucault (1987;             

1998) o controle pode partir das famílias, das escolas, das fábricas e de quaisquer              

outros grupos ou instituições, as reações e resistências também.  

Mas o que isso pode dizer sobre uma democratização racial do cinema            

brasileiro? Existindo uma hegemonia eurocêntrica nas representações, a população         

negra se vê deslocada, sem referências positivas da sua própria identidade.           

Adequar-se é uma imposição para o reconhecimento: a pele deve ser clareada, o             

nariz deve ser afinado e o cabelo deve ser alisado. É o corpo, portanto, que está                

inserido dentro as relações de dominação e subordinação através de uma           

hierarquização estética.  

A própria estereotipagem, segundo Hall (2016, p. 191), “implementa uma          

estratégia de ‘cisão’, que divide o normal aceitável, do anormal e inaceitável. Em             

seguida, exclui ou expele o que não cabe, o que é diferente”. Propõe assim, uma               

percepção análoga à trabalhada por Foucault com a loucura e a doença, mas no              

campo das imagens, das representações. 

Em contrapartida, “tendo em vista um cinema dominante produtor de heróis e            

heroínas, as comunidades minoritárias querem a sua fatia do bolo, por uma simples             

questão de paridade representativa” (STAM, 2010, p. 302). Assim, se é através do             
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corpo que se manifesta o “ser negro”, é também através dele que se dá o               

reconhecimento enquanto sujeito pertencente a uma identidade cultural coletiva. De          

acordo com Kabengele Munanga: 
A identidade é uma questão sem precedentes em todas as sociedades           
humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico,         
sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para         
definir-se em contraposição ao alheio. (MUNANGA, 1996, p. 17) 
 

Assim, recorta-se do “ser brasileiro” uma identificação racial que afirma a           

diferença: ser negro e brasileiro. Não só esteticamente mas nas categorias sociais            

também. Se existem poucos negros produzindo conteúdo audiovisual, essas         

também são ausências que merecem observação, são corpos ausentes também na           

construção de discursos. Com isso, é enquanto coletividade que a população negra            

reivindica igualdade de direitos e é pelo corpo que se pertence ao conjunto de iguais. 

É certo que alteridade não deixa de ser marcadora dos abismos sociais entre             

sujeitos. Contudo, se por um lado “os negros foram reduzidos aos significantes de             

sua diferença física - lábios grossos, cabelo crespo, rosto e nariz largo” (HALL, 2016,              

p.174), por outro, há o pertencimento a um grupo cuja identidade é negra, pois “o               

falarmos sobre corpo e cabelo, inevitavelmente, nos aproximamos da discussão          

sobre identidade negra” (GOMES, 2012, p.2). Essas características que tornam          

palpável o que é ser negro permitem também a noção de pertencimento. 

Essas similaridades, capazes de tornar o homem ou a mulher negra           

pertencente a um conjunto maior, o da população negra, permitem também enxergar            

e apontar a falta de diversidade no cinema, nos cargos de poder, os desníveis              

sociais e econômicos. É o que Hall (2016) vai tratar como circularidade do poder,              

pois este não irradia de cima para baixo, tem dois lados e constantes disputas. 

Portanto, identificar-se politicamente enquanto sujeito negro é assumir a         

busca por igualdade de oportunidades, reivindicar a ocupação de espaços. É resistir            

conscientemente às relações de poder e de dominação buscando ferramentas para           

a promoção da igualdade em todos os setores. É sob essa perspectiva que se              

discute a plataforma Afroflix, que será melhor pensada nos próximos capítulos. 
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4 O CORPO NEGRO NO FILME E NOS BASTIDORES 

 

Este capítulo será destinado à análise do filme Sombras do Tempo           

(FERREIRA, 2012) e à entrevista com o diretor da obra Edson Ferreira. Ambas             

ações metodológicas foram realizadas a fim de compreender melhor a plataforma           

Afroflix, a presença do corpo negro no filme e a perspectiva do realizador sobre a               

streaming e sobre a democratização racial no cinema. 

A princípio um dos objetivos da presente pesquisa consistia em          

compreender quais eram os critérios utilizados pela Afroflix para seleção de filmes,            

para tanto, pretendia-se entrevistar algum responsável pela plataforma. Apesar de          

um primeiro contato positivo, demonstrando uma vontade de participação, o diálogo           

com a cineasta Yasmin Thayná não foi concretizado. Tão pouco foi possível            

contactar outro colaborador da plataforma interessado em falar sobre os critérios de            

seleção. Após algumas tentativas sem sucesso, optou-se por buscar dialogar com           

algum diretor cuja a obra estivesse hospedada na categoria ficcional da plataforma.  

Tal recorte se deu pensando no alcance do ficcional com o grande público e              

com a capacidade desse gênero de alcançar um número maior de pessoas que             

buscam o cinema e o audiovisual como entretenimento. Segundo levantamento          

realizado pela ANCINE (2016) 68% dos filmes lançados comercialmente em 2016           

são do gênero ficcional. No que diz respeito aos diretores, entre os contatos             

realizados, Edson Ferreira foi o primeiro a confirmar a colaboração, em abril de             

2018. Posteriormente, um representante da produtora Filmes de Plástico, que          

também tem algumas obras no catálogo da Afroflix, mostrou interesse em colaborar            

com a pesquisa. Contudo, apenas o primeiro diretor foi entrevistado, em decorrência            

do pouco tempo disponível para desenvolver as etapas seguintes do plano de            

trabalho. 

A entrevista com o diretor de Sombras do Tempo se deu por chamada de              

vídeo, via hangouts . A metodologia utilizada para análise foi a da entrevista            

individual em profundidade descrita por Jorge Duarte (2009). Esta consiste em uma            

“técnica qualitativa que explora um assunto a partir na busca de informações,            

percepções, experiências de informantes” (DUARTE, 2009, p. 63). Tal abordagem foi           
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escolhida por melhor dialogar com os objetivos da pesquisa, possibilitando          

compreender aspectos subjetivos que dificilmente seriam obtidos através de uma          

análise quantitativa. Dentro dessa metodologia, selecionou-se como ferramenta o         

roteiro semi-estruturado, onde a entrevista é conduzida também pelo entrevistado e,           

apesar de conter algumas questões-chave, a lista pode ser “adaptada ou alterada no             

correr da entrevista” (DUARTE, 2009, p. 66).  

O roteiro inicial foi construído com dez perguntas abertas, mas que foram            

modificadas e adaptadas com o andamento da entrevista e que, por fim, se             

desdobraram em outras. Para elaborar as questões foram levantadas informações          

públicas sobre a obra, sobre o perfil profissional do diretor e sobre o elenco. Assim, o                

roteiro foi elaborado objetivando conhecer mais sobre o filme Sombras do Tempo já             

nas primeiras perguntas, para guiar o final da entrevista no sentido de compreender             

melhor a opinião de Edson Ferreira sobre as ações afirmativas raciais e sobre a              

plataforma Afroflix.  

No que diz respeito a análise fílmica optou-se por uma abordagem menos            

técnica, que pudesse colaborar com o desafio de construir uma análise que pudesse             

incorporar as discussões sobre identidade negra em um filme que, segundo o            

diretor, não trata de raça propriamente, mas que dialoga com esse universo            

discursivo por intermédio de questões que ultrapassam o cinema como arte.  

Tal preocupação está em sintonia também com a perspectiva         

multiculturalista proposta no capítulo dois, pois, sobre o surgimento dos estudos           

culturais no cinema Robert Stam indica que: 
Enquanto a semiótica do cinema se preocupava com os códigos especificamente           
cinematográficos, como o som, o movimento que veio a ser conhecido como estudos             
culturais interessava-se mais por situar os meios, como o cinema, em um contexto             
histórico e cultural mais amplo (STAM, 2010, p. 248) 
 

É nesse sentido que alguns recursos da metodologia de análise fílmica           

descrita por Jullier e Marie (2009) colaboram com a amplitude da investigação            

proposta. Como exemplo, permite através da análise da própria narrativa em, ou “ no              

nível do filme” como denominam no livro, investigar quais aspectos da história            

contada pode nos dizer sobre como o negro é tratado na obra.  

Também a “distribuição do saber” (JULIE; MARIE, 2009, p. 62) que consiste,            

como o termo sugere, na distribuição do conhecimento sobre aspectos da narrativa            
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entre os personagens ou público. Tal aspecto possibilita identificar indícios de           

protagonismo ou mesmo de relevância. No caso de Sombras do Tempo,           

questiona-se se é o personagem negro quem tem maior compreensão da diegese            

fílmica. 

Para analisar esses e outros aspectos, além da tentativa de compreender a            

linguagem proposta na obra, optou-se por observar elementos como: cenário,          

figurino, objetos de cena e planos para identificar quais recursos e técnicas utilizadas             

na produção do curta se relacionam com o personagem negro. Observa-se também            

se a representação do personagem negro vai de encontro ou não às identidades             

estereotipadas pelo cinema e debatidas nos capítulos anteriores. 

De modo geral, tanto a entrevista quanto a análise fílmica servem como            

ferramentas de investigação para compreender de modo a streaming Afroflix pode           

interferir na recepção dos filmes que hospeda. Auxiliam ainda na discussão proposta            

mais adiante, no último capítulo, sobre a função da Afroflix no cenário de             

democratização racial do cinema. Um outro aspeto pretendido é hipótese de que o             

filme Sombras do Tempo, ainda que não se proponha a discutir a questão racial,              

colabore para a construção de outras imagens do negro através do cinema. 

 

4.1 A PERSPECTIVA DE QUEM PRODUZ 

 

Edson Ferreira, homem negro, é ator, cineasta e roteirista. Nasceu em 1972 e             

viveu em Brasília até os anos 1980, período em que começou a se interessar por               

arte música e cinema clássico. Hoje vive em Vitória, capital do Espírito Santo. Edson              

tem pós-graduação em Linguagens Audiovisuais e Multimídia pela Universidade         

Federal do Espírito Santo (UFES), mas começou sua carreira profissional como           

professor. Lecionou por cerca de 15 anos a disciplina de Geografia, mas foi             

deixando aos poucos o magistério para se dedicar ao cinema. Inicialmente foi            

realizando trabalhos como ator e diretor. Em 2013, já tinha o cinema como única              

profissão. 
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Edson tem um currículo diversificado com experiências como ator, produtor,           

roteirista, preparador de elenco e diretor. Entre documentários, curtas e videoclipes           

Edson dirigiu o longa Entreturnos (2014), premiado em festivais no Brasil e no Chile.  

Já o curta Sombras do Tempo, produzido no ano de 2012, é primeiro filme de               

Edson realizado com financiamento externo. Os recursos foram do edital da           

Secretaria de Cultura do Espírito Santo. O filme passou por alguns festivais desde             

seu lançamento: em 2012 participou da seleção oficial da 9ª Mostra de Cinema de              

Maringá, do I Festival Panela Audiovisual, 8ª Mostra Produção Independente – ABD            

Capixaba e do 6º Festival Curta Cabo Frio. Em 2013, participou do Festival de              

Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Portugal e foi o único representante            

brasileiro do Mumbai Shorts International Film Festival, na Índia.  

No que diz respeito a equipe por trás de Sombras do Tempo, Edson Ferreira,              

apesar de estar, segundo ele, ligado aos debates raciais antes mesmo da            

profissionalização enquanto cineasta, não teve a cor/raça como um critério de           

escolha do elenco ou do corpo técnico da produção do curta. Edson disse ter se               

preocupado em convidar os profissionais com quem já havia trabalhado em outros            

momentos. Sobre a presença de profissionais negros no mercado ele afirma que:  
Não só houve, mas ainda há uma dificuldade de você ter           
profissionais negros para trabalhar com você em projetos        
audiovisuais, né? [...] à medida em que você desce hierarquicamente          
numa escala de produção, então, você tem: o diretor, assistente,          
diretor de fotografia, aí quando você chega lá no assistente de           
produção que vai carregar caixa, que vai limpar, que vai servir o            
cafezinho, aí você encontra. Mas se você for subindo [em grau de            
importância] você não vai encontrar. (FERREIRA, 2018, s/p) 
 

O levantamento feito pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE, 2018)          

parece confirmar a percepção de Edson também em nível nacional. A pesquisa se             

insere em um universo de 142 filmes produzidos no ano de 2016 e 1326              

profissionais classificados. Destes, sobre 272 não foram encontradas informações         

em relação à cor/raça: 
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Figura 5: Profissionais da cadeia audiovisual por cor/raça. Fonte: ANCINE, 2018 

 
Apesar do levantamento não conseguir identificar por cor/raça de parte dos            

profissionais de arte e fotografia, os números apresentados nas funções de diretor e             

roteirista já demonstram uma perspectiva de exclusão. A análise por categorias           

desse mesmo estudo aponta para uma ausência completa de mulheres negras como            

diretoras e apenas 2,1% de homens negros na direção. O cenário é semelhante em              

relação aos roteiristas. 

Com a ausência marcante de negros e negras nas produções fílmicas           

nacionais e tendo em vista a amplitude das questões intrínsecas ao cenário de luta              

pela igualdade racial no Brasil, ser negro/a e cineasta é ir contra as estatísticas. Com               

isso, mesmo que filmes produzidos por diretores negros não tenham como proposta            

discutir questões raciais ou que não apresentem personagens negros, estão          

inseridos em uma situação de representatividade: são corpos negros inseridos em           

espaços predominantemente brancos.  

Um exemplo é o filme Amor Maldito (1984) dirigido por Adélia Sampaio .            4

Trata-se de uma ficção sobre o relacionamento amoroso entre duas mulheres, que            

acaba em uma acusação falsa de homicídio. As personagens principais, Fernanda e            

Sueli, são interpretadas por duas mulheres brancas, assim como a maioria do            

elenco. No entanto, o filme representa um grande passo para a democratização            

racial do cinema: é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra no             

Brasil.  

4 Primeira mulher negra a dirigir um filme no Brasil em 1984, Adélia Sampaio é um dos principais 
nomes na história do cinema nacional. Disponível em: <http://mulhernocinema.com/para-ler/conheca- 
adelia-sampaio-diretora-negra-que-marcou-o-cinema-nacional/> Acesso em: 04. dez. 2018. 
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Além de Adélia Sampaio, diversos atores e diretores negros de destaque no            

cinema nacional já se manifestaram politicamente sobre os espaços que ocupam no            

cinema, entre eles: Zózimo Bulbul , Jeferson De, Zezé Motta, Joel Zito e, da nova              5

geração, Yasmin Tainá, idealizadora da plataforma de streaming Afroflix. Nesse          

sentido, conforme discutido anteriormente, afirmar-se negro para reivindicar espaços         

nos quais existem desigualdades é usar o corpo para resistir. A relação entre corpo,              

poder e resistência será melhor discutida nos próximos capítulos. 

 

4.2 O NEGRO NO FILME SOMBRAS DO TEMPO 

 

Sombras do Tempo (Edson Ferreira, 2012) é um curta ficcional com duração            

de 15 minutos. A trilha sonora é uma composição de Beto Dourah, feita             

exclusivamente para o filme. As locações principais são um casarão antigo no bairro             

Cidade Alta, a Praça 8 de Setembro e em um campo de areia, todos em Vitória,                

capital do Espírito Santo. Em preto e branco, sem diálogos e com uma cronologia              

não linear, o curta oferece um passeio por memórias, sonhos e devaneios de um              

homem em várias fases da vida. Segundo entrevista concedida pelo diretor, o curta             

trata das divagações de um homem por suas memórias e seu passado.  

Na guia “O Projeto” do blog criado para divulgação da obra, o movimento             6

surrealista é descrito como de grande influência na trama do curta. Como            

manifestação intelectual e artística, o surrealismo foi incorporado ao cinema          

trazendo para as telas a fuga da realidade e a valorização dos sonhos e da fantasia                

próprias do subconsciente humano. Questionado sobre a estética do filme, o diretor            

diz: 
Eu quero explorar a imagem eu quero explorar os fluxos das           
imagens, seguir os atores, as percepções, que não estão na fala, no            
texto. E aí veio o Sombras, então as coisas foram se encaixando,            
sabe?! Encaixou o roteiro que eu tinha com esse passado.          
(FERREIRA, 2018, s/p) 
 

5 Jorge da Silva, conhecido pelo seu nome artístico Zózimo Bulbul, é uma outra referência importante 
para o cinema brasileiro como ator e diretor. Disponível em: <http://afrocariocadecinema.org.br/ 
zozimo-bulbul/ > Acesso em: 04. dez. 2018. 
6 Sombras do tempo. O Projeto. Disponível em:<http://sombrasdotempo-filme.blogspot.com/>. Acesso         

em: 26 jul. 2018. 
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O artista Salvador Dalí, citado no blog como inspiração para a obra através do              

quadro “Persistance de la mémoire” de 1931, também produziu um filme nesse estilo             

chamado “Um Cão Andaluz” de 1928, feito em parceria com Luis Buñuel. Para             

Ferraz (2000, p. 3) “A obra nasceu de dois sonhos: Buñuel sonhou com uma nuvem               

cortando a lua e Dalí sonhou com uma mão cheia de formigas”. Assim aproxima-se              

do devaneio proposto em Sombras do Tempo, pois também no curta não é possível              

distinguir o que é realidade, sonhos ou lembranças. Já o quadro apresenta relógios             

como figura principal: 

 

 
Figura 6: Quadro Persistance de la mémoire (Dalí, 1931) 

 
Inserindo relógios distorcidos em uma cena que poderia ser uma paisagem           

comum, o artista mistura uma possível realidade com elementos impossíveis. Essa           

espécie de jogo com o surrealismo é bastante marcante no roteiro e direção de              

Edson Ferreira. Nesse sentido, assim como “Um Cão Andaluz” para Dalí, Sombras            

do Tempo sugestiona ser reflexo do inconsciente do diretor e de sua formação             

artística. 

O personagem principal do Sombras é interpretado por Ruyther Helmer, Yuri            

Vasconcellos e Markus Konká, que são versões de um mesmo homem em idades             

diferentes. A tríplice de atores em um mesmo papel, somado a estética da obra,              

permite uma multiplicidade de interpretações por parte do espectador. Contudo, se           

“até mesmo os diretores experimentais, cujos filmes não contam histórias, esperam           

que o público se conduza de determinada maneira” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 68),             
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temos em Sombras do Tempo uma forte presença dos anseios de Edson Ferreira.             

Se o filme trata de memórias, as memórias pessoais do diretor e roteirista é que dão                

o tom ao conceito criativo.  

Considerando que um filme seja construído, ao menos e em partes, pelo            

referencial do roteirista e diretor, questiona-se se o curta de Edson Ferreira, ainda             

que não tenha como objetivo discutir questões ligadas à raça ou racismo, trata de              

modo positivo a presença do corpo negro na trama. Ser dirigido por um profissional              

negro contribui para uma representação positiva do ator também negro na obra? 

Buscando responder essa questão a análise da obra concentra-se na          

identificação de elementos em que contribuam para pensar de que modo o            

personagem interpretado por Markus Konka se manifesta como corpo negro em tela.            

Para isso, surgem duas hipóteses análiticas que se complementam: a) a relevância            

do personagem na trama e b) a apresentação estética do personagem. Assim, cabe             

observar: o cenário, o figurino, os acessórios e os recursos narrativos. 

Conforme supracitado, três atores interpretam um mesmo personagem em         

três idades diferentes. O casting sugere despreocupação com possíveis variantes na           

interpretação da obra: além das diferentes tonalidades de pele dos protagonistas,           

não existem grandes semelhanças entre os três atores. De acordo com o diretor “ É               

uma obra absolutamente aberta, então, em nenhum momento eu queria que fosse            

algo literal” (FERREIRA, 2018, s/p). Tal comentário mostra consonância com o           

conceito criativo guiado pela a proposta surrealista 
 

 
Figura 7: Homem jovem na primeira cena. Frame de Sombras do Tempo. Autoria: Edson 

Ferreira, 2012. 
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O rapaz, interpretado por Yuri Vasconcellos, é a versão jovem do protagonista            

e o primeiro em tela (figura 7). Ao acordar o jovem se depara com as paredes                

descuidadas do casarão. Elas não são apenas sinais do envelhecimento do cômodo,            

as folhas no chão do quarto e as janelas quebradas na sala anunciam que já               

estamos no subconsciente.  

Assim, o primeiro relógio a aparecer em cena anuncia um falso despertar,            

pois o jovem já se encontra em um devaneio. Enquanto o rapaz vive o que parece                

uma rotina matinal comum, o homem fuma um cigarro e verifica as horas em um               

relógio de pulso, parecendo esperar sua versão em juvenil sair de casa.  

Outro ponto interessante é a atriz branca que representa a única figura            

feminina na trama, que aparece em um quadro na parede (figura 8), caminhando na              

rua quando esbarra no jovem e em uma cena de beijo com o jovem. As duas                

versões do protagonistas usam um aliança de casamento, no entanto, no quarto a             

cama é de solteiro e a casa também parece vazia. A melancolia apresentada pelo              

rapaz e pelo velho na primeira e na última sequência do curta sugerem saudosismo.              

Se é o homem velho quem está no presente, são dele as memórias e a saudade. 

 

 
Figura 8: O velho observa a figura feminina. Frame de Sombras do Tempo. Autoria: Edson 

Ferreira, 2012. 
 

Além da importância narrativa, temos no personagem do velho alguns          

elementos que se distanciam das representações estereotipadas e do negro: é esse            
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personagem quem apresenta maior cuidado estético. É ele quem se veste da melhor             

maneira (mais formal).  

No que diz respeito à distribuição do saber é o velho parece mais consciente              

sobre o que se passa, pois transita de modo tranquilo e se distancia da loucura               

apresentada pelo jovem diante dos acontecimentos.  

 

 
Figura 9: O jovem enlouquece. Frame de Sombras do Tempo. Autoria: Edson Ferreira, 2012. 

 
Enquanto o rapaz vive em poucos minutos a descoberta da paixão, a            

experiência de morte e o encontro com seu passado e seu futuro, o velho observa               

tudo tranquilo. 

Na sequência, velho aparece jogando sozinho (figura 10), enquanto o rapaz           

procura interagir com o menino que joga bola no campo. A figura do velho jogando               

xadrez é também uma das fotos oficiais do filme. O jogo é popularmente conhecido              

por exigir um raciocínio lógico e estratégico, capacidades ligadas à inteligência. Um            

fato observado é a ausência de outra cadeira na mesa para um segundo jogador,              

sugerindo que o velho independe do jovem para tomar as decisões (afinal, elas já              

foram feitas no passado).  
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Figura 10: Personagem velho e o menino de sua infância. Frame de Sombras do Tempo. Autoria: 
Edson Ferreira, 2012. 

 
Dentro de uma diegese complexa, própria do surrealismo proposto, o velho           

parece ter a capacidade de transitar entre os sonhos e lembranças. Discretamente            

se apresenta como a consciência em meio ao caos. Talvez pela maturidade. Para             

Jullier e Marie (2009) é próprio do protagonista trazer a resolução do conflito, o              

equilíbrio. 

Contudo, falar de protagonismo em Sombras do tempo é uma tarefa difícil,            

pois os atores interpretam um mesmo homem, desempenhando, inclusive, tarefas          

semelhantes. Na primeira cena, (de 00:11 à 03:34), por exemplo, temos uma série             

de ações: o despertador toca e o personagem jovem o desliga. Ele se levanta da               

cama, caminha até uma sala com uma grande janela ao fundo. Olha um retrato com               

sua fotografia e, em seguida, olha o retrato de uma moça jovem na parede (ele               

suspira). Escolhe uma roupa e se senta para tomar café, sozinho. Na última cena              

(10:00 à 13:05), é o velho quem repete essas ações, mas em ordem inversa: ele               

chega em casa, toma o café e termina a série de ações caminhando até o quarto. É                 

só aí, que surge a prova de que os três personagens são a mesma pessoa e que o                  

velho tem o hábito de transitar, viajar no tempo, no mínimo, através das memórias. 
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Figura 11: Dois frames para efeito de movimentação de câmera, à esquerda o homem velho, à direita 

relógios da última cena. Autoria: Edson Ferreira, 2012. 
 

Por fim, o velho coloca o relógio de bolso na parede e vai para a cama. Em                  

câmera alta (Figura 11, à esquerda) sugere introspecção e reflexão da personagem.            

A câmera percorre o corpo do ator chegando até uma parede (Figura 11, à direita).               

Ao lado do modelo relógio de bolso, outros, de tipos variados, funcionam            

simultaneamente.  

Os relógios, também símbolos do surrealismo no quadro de Salvador Dalí,           

podem representar as tentativas de alterar o passado, ou os caminhos que foram             

escolhidos, que aparecem, mas não existiram, são devaneios. De qualquer modo, a            

taciturnidade do homem, criança, jovem e velho, se justifica. As escolhas foram            

feitas e ele permanece só.  

De modo geral, apesar da narrativa bastante poética, ambígua e do modo            

abstruso com que a história se conduz, o personagem de Markus Konká, o homem              

velho, não revela estereotipagem. Pelo contrário, em relação aos outros          

personagens e até as outras versões de si mesmo, destaca-se. Contudo, cabe            

observar que tal interpretação se viabiliza principalmente a partir da noção de que a              

questão racial é extremamente relevante para as discussões sobre o cinema na            

sociedade. Em Sombras do Tempo, essa leitura se dá pela presença do Edson e              

Markus Konká, homens negros, que desenvolvem, respectivamente, a função de          

direção e atuação no filme. Essa presença se destaca e ganha relevância quando a              

obra está presente no catálogo da Afroflix. 
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5 AÇÕES AFIRMATIVAS E CINEMA 
 

Para pensar as ações afirmativas na contemporaneidade é importante         

retomar as condições de subsistência do negro no Brasil no período pós-abolição.            

Em sequência, é relevante voltar à discussão sobre o mito da democracia racial.             

Ambas reflexões, já iniciadas no capítulo 2, ajudam a pensar, respectivamente, as            

justificativas que sustentam a importância das ações afirmativas e os argumentos           

contrários às políticas de inclusão como, por exemplo, as cotas raciais. 

Como ponto de partida para essa discussão assume-se que a inserção do            

negro na sociedade brasileira como sujeito livre não foi favorável a sua nova             

condição. Segundo Fernandes (1972, p. 47) “primeiro, porque o ex-agente de           

trabalho escravo não recebeu nenhuma indenização, garantia ou assistência,         

segundo porque se viu repentinamente em competição com o branco”. Segundo o            

autor, as poucas alternativas dadas a população negra, nesse período, são o            

princípio das desigualdades raciais no Brasil depois da escravidão. 

Assim emerge a ideia de uma suposta democracia racial. Trata-se de um mito             

que não contribuiu apenas para a formação de uma identidade nacional irreal, mas             

também colaborou para a não tomada de medidas reparatórias que colocassem a            

população negra nivelada social e economicamente em relação a população branca.           

O fator da miscigenação contribui para a construção imagética de uma sociedade            

brasileira com igualdade de oportunidades independente da cor da pele ou etnia.  

Para Guimarães (2004) a convivência pacífica entre as diferenças era vista           

positivamente, pois tendo como o Apartheid no continente africano e a segregação            

racial nos Estados Unidos, onde eram marcantes aspectos da diferença, no Brasil            

negava-se a existência do racismo de modo que: 
a expectativa geral era de que o preconceito existente seria superado           
paulatinamente pelos avanços e pelas transformações da sociedade de         
classes e pelo processo de modernização. (GUIMARÃES, 2004, p. 24) 
 

Assim, a próprio processo de inserção do negro no mundo do trabalho             

regular seria suficiente para promover igualdade de direitos e ascensão social,           

partindo de um pressuposto puramente meritocrático na corrida pela igualdade.  
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Entretanto, segundo Martins (2004) as marcas do período escravista e o           

modo como se deu a transição para uma liberdade sem planejamento e sem             

responsabilização pelo futuro dos libertos reverberam ainda hoje na condição de           

vida de pretos e pardos no Brasil. De acordo com o autor, as desigualdades              

apontadas nos últimos anos pelas análises sociais e econômicas, quando observado           

um critério racial: 
nada mais são do que o resultado das brutais desvantagens e exclusões            
originais geradas pelo regime escravista, transmitidas através das gerações,         
e realimentadas cotidianamente pela ação de preconceitos e discriminações         
racistas, também originados no passado escravocrata, mas que continuam         
vivos e atuantes (MARTINS, 2004, p. 18) 
 

Os negros e negras depois do escravismo, foram ocupando espaços          

marginalizados para sobreviver nessa nova realidade, uma realidade que ainda hoje           

espera ser superada. Tal perspectiva pode ser confirmada ao observar a figura            

abaixo, produzida com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de            

Domicílios (PNAD), do IBGE, que traz um recorte de raça e gênero para mostrar a               

distribuição de renda no Brasil (IPEA, 2009, p. 36): 

 
Figura 12: Distribuição de renda com recorte de gênero e raça. Autor: IPEA, 2009 

 

De acordo com os dados acima, a distribuição de renda, no período em que foi               

feito o levantamento, aponta para desigualdades a serem superadas em relação a            
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distribuição de renda entre brancos e negros no país. Assim, mesmo tantos anos             

após a abolição da escravidão no Brasil, pretos e pardos seguem em situação de              

desvantagem econômica. Esse e outros indicadores mostrados ao longo da          

pesquisa evidenciam as condições divergentes de vida entre autodeclarados         

brancos e a somatória que compõe a população negra.  

Apesar das evidências numéricas, de acordo com Sales Santos (2007)          

somente em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, admitiu-se          

oficialmente a discriminação racial no Brasil através da discussão pública sobre a            

temática, iniciada pelo então presidente, e, ainda assim, sob intensa pressão do            

movimento negro. No entanto, segundo o autor, somente em 2000 com uma            

resolução da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas é que o governo             

brasileiro dá os primeiros passos oficiais em busca da promoção da igualdade. Com             

isso, o Estado assume, ainda que discretamente, a responsabilidade de interferir           

para a promoção da igualdade racial. Surge então a proposta das ações afirmativas             

para igualdade racial, ainda muito recentes na história do Brasil. Para Jaccound e             

Theodoro: 
as chamadas ações afirmativas, por seu lado, engendram um conjunto          
diferenciado de medidas que têm por objetivo igualar o acesso de grupos            
sociais discriminados a certas oportunidades sociais. As políticas afirmativas         
visam a estimular a participação destes grupos em determinados espaços          
sociais nos quais estão sub-representados. (JACCOUND; THEODORO,       
2007, p. 114) 
 

Nesse sentido, vale ressaltar que as ações afirmativas surgem para além da            

questão racial, conforme ressalta o jurista e ex-ministro Joaquim Barbosa, quando           

afirma que são “políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio            

constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação           

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física” (GOMES,             

2007, p. 51). Assim, é possível sustentar que o termo abrange quaisquer grupos que              

necessitem de equidade de direitos.  

Para o Estatuto da Igualdade Racial, documento criado por meio da Lei            

12.288, de 20 de julho de 2010, as ações afirmativas voltadas para a questão racial               

tem por objetivo promover a igualdade e combater a intolerância étnica (BRASIL,            

2016, p. 7). O item VI, Artigo 1° do Estatuto, define as ações afirmativas como “os                
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programas e medidas especiais adotados pela iniciativa privada para a correção das            

desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades” (BRASIL,           

2016, p. 9). Sobre essas medidas Sueli Carneiro comenta que, 
o debate racial que está posto na sociedade, sobretudo com a emergência            
das políticas de ação afirmativa, dentre elas notadamente as cotas raciais           
para a democratização racial do acesso à universidade, convoca diferentes          
intelectuais, especialistas ou não sobre o tema das relações raciais, a se            
manifestarem publicamente, mesmo que estes não tenham produção        
acadêmica específica sobre a questão, ou que não se tenham detido e            
produzido estudos e pesquisas específicas sobre as ações afirmativas e sua           
dimensão atualmente mais polêmicas – as cotas. (CARNEIRO, 2005, p. 35) 
 

As cotas raciais são, portanto, uma espécie de ação afirmativa que se dispõe             

a equiparar quantitativamente as proporções étnicas que devem ser representadas          

nesse ou naquele espaço. As cotas em universidades públicas são a forma mais             

popular e amplamente debatida de ações afirmativa no Brasil. Apesar de começar a             

ser discutida em meados de 2000, ter entrado em vigor em 2002 na Universidade              

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, gradualmente, se expandido para as demais             

Federais, somente em 2012 foi aprovada a Lei 12.711 que institui a política de cotas               

raciais para todas as Universidades (SILVA BAPTISTA et al., 2018).  

Como sugere o comentário de Sueli Carneiro (2005) todo o processo de            

implementação das cotas raciais nas universidades foi cercado de questionamentos          

discussões. O caráter polêmico das cotas mencionado pela autora presume a           

construção da identidade nacional com base na miscigenação, pois boa parte dos            

argumentos de quem se posiciona contrário às cotas são pressupostos pela           

dificuldade em identificar quem é ou não preto e pardo no Brasil. Opondo-se a esses               

argumentos a então coordenadora-executiva do Centro de Estudos das Relações de           

Trabalho e Desigualdades (CEERT) questiona que “para detectar a discriminação,          

ou praticá-la, não há dúvidas sobre quem é negro. A dúvida surge no momento de               

reparar a violação de direitos e de implementar políticas públicas" (BENTO, 2007, p.             

169).  

Em outras palavras, as desigualdades identificadas pelos levantamentos de         

dados sobre brancos e negros em diversos aspectos sociais não deixam dúvidas de             

que existem desvantagens relacionadas ao fato de ser negro/a no Brasil. Portanto,            

se a identificação do negro/a é efetiva para o surgimento das desigualdades é             
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contraditório acreditar na impossibilidade de definir quem é ou não negro/a para a             

aplicação de medidas reparatórias. 

Um outro argumento constantemente utilizado é o de que a desigualdade no            

país é social e não racial, com isso, bastaria inserir políticas públicas voltadas para              

pessoas de baixa renda. Mas, sob a perspectiva de Mununga é errôneo pensar que              

essas categorias são excludentes, pois: 
não vejo como tratar, falando de políticas públicas numa cultura e sociedade            
racista, igualmente os negros pobres e os brancos pobres, quando uns são            
duplamente discriminados e outros discriminados uma única vez.        
(MUNUNGA, 2001, p. 36).  
 

Nesse sentido, o autor dialoga com a perspectiva multiculturalista de          

considerar a complexidade dos sujeitos, admitindo que as variáveis as quais estão            

submetidos não sobressaem umas às outras, mas se combinam de modo a acentuar             

as desigualdades e a diferença. 

Agora, de um modo geral, as avaliações sobre as implementação de cotas no             

ensino superior, por exemplo, apresentam bons resultados para a promoção da           

igualdade. A figura abaixo foi produzida pela Agência Brasil (2018) e mostra o             

crescimento de brasileiros com ensino superior completo com base em dados do            

IBGE de 2000 e 2017, ou seja, considerando um período anterior e outro posterior a               

implementação da lei das cotas raciais nas universidades. 

 

 
Figura 13: Percentual de brasileiros com educação superior completa 2000-2017. Fonte: BRITO, 2018 
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O primeiro dado mostra o percentual de brancos e negros com diploma de             

ensino superior já com a implementação das cotas raciais nas universidades. O            

segundo, por sua vez, mostra esse mesmo recorte com dados de 2000. Nota-se não              

só um significativo aumento da população negra como portadora de diploma, mas            

também um crescimento da população branca. Cabe frisar que as cotas destinadas            

a pretos e pardos no ensino superior estão dentro dos 50% destinados aos alunos              

que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, além disso, a lei             

prevê revisão da proposta após dez anos a partir da data de publicação para medir a                

eficiência das políticas aplicadas e os resultados alcançados (BRASIL, 2012). 

Com isso, inclusão de pretos e pardos no ensino superior indica caminhos            

possíveis para a redução das desigualdades a longo prazo, mas também é medida             

de reparação imediata a partir do momento em que alcança jovens negros em idade              

escolar em busca do ingresso no ensino superior.  

Para além da inclusão por renda a adoção de cotas raciais se fazem             

importantes “em um contexto, onde os lugares de poder são hegemonicamente           

brancos, e a reprodução institucional desses privilégios é quase que automática”           

(BENTO, 2007, p. 166). Nesse sentido, a inclusão se dá pela explicitação das             

diferenças entre negros e brancos e das implicações que se dão a partir delas.              

Justificam-se, portanto, pela busca da promoção da igualdade social e,          

consequentemente, de poder.  

Considerando a amplitude das desigualdades e o caráter amplo de atuação           

de políticas de ação afirmativa André Martins diz que: 
As políticas de ação afirmativa (AA) admitem uma perspectiva de reparação,           
o que tem a ver com as injustiças do passado, e uma perspectiva de              
compensação, voltada para corrigir os males do presente e construir um           
futuro com relações inter-raciais mais equilibradas. (MARTINS, 2007, p.186) 
 

Com essa perspectiva, e retomando o cinema nacional como interesse central           

da discussão aqui proposta, é válido pensar o que vem sendo feito para garantir a               

promoção da igualdade racial também nos filmes produzidos no Brasil. Qual papel o             

poder público vem desempenhando para garantir a representatividade da população          

negra no cinema? Como exemplo, o levantamento realizado pela ANCINE, já           

mencionado, verificou que dos 142 filmes lançados em 2016, 87 receberam algum            
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recurso público e nenhum deles foi dirigido por uma pessoa negra (ANCINE, 2018,             

p. 23). 

Questiona-se então se existe alguma preocupação do poder público com a            

questão das representações no cinema e da diversidade dos produtores de           

conteúdo audiovisual, considerando os filmes financiados pelo Estado que é          

democrático e pressupõe-se atender a todos. Por sua vez, o gráfico abaixo compõe             

o trabalho do GEMAA supracitado. Este em específico mostra um levantamento feito            

acerca de políticas públicas que visam promover a igualdade racial no cinema            

(GEMAA, 2014, p. 8): 
 

 
Figura 14: Gráfico GEMAA sobre ações afirmativas. Autor: GEMAA, 2014 

 
Foram contabilizadas as leis de âmbito Municipal, Estadual e Federal com           

algum tipo de indicação sobre a questão da diversidade racial nas produções            

audiovisuais. Os dados apontam para uma iniciativa maior por parte dos municípios.            

No entanto, de acordo com a análise feita pelo Grupo: 
Ao não estipularem cotas, metas e/ou quantidades específicas, optando         
pelo uso de termos genéricos, as leis dão liberdade para que cada empresa,             
agência ou produtora, defina por si o contingente de negros nas suas            
produções, o que contribui para a baixa efetividade dessas normas.          
(GEMAA, 2014, p.12) 

 
No que concerne ao Estado, a legislação mencionada no gráfico como única            

ação de âmbito federal diz respeito ao Estatuto da Igualdade Racial no item IV. Os               

artigos 44 e 46 são os que se referem mais diretamente à produção cinematográfica.              
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Ainda assim, não levantam nenhuma ação pontual, que leve à boa prática da             

diversidade nem sugerem medidas quantitativas para inclusão por cor/raça.  

Para Vieira (2007, p. 96) “a adoção de ações afirmativas pelo Estado, além de              

reparar danos atuais e prestar contas com a história, promove a inclusão, a             

integração e o convívio de diferentes”. Nesse sentido, parece que pouco vem sendo             

realizado para diminuir as desigualdades no audiovisual produzido no Brasil, bem           

como para tornar mais plurais as narrativas e as histórias contadas, contrariando a             

composição da população nacional e a efetiva representatividade. 

Durante a entrevista com diretor do filme analisado, Edson Ferreira, foi           

perguntado se ele acredita que as ações afirmativas em editais para financiamento            

de conteúdo audiovisual são capazes de alavancar a presença de mais diretores            

negros no país, em resposta ele afirma:  
Com certeza. Principalmente porque esse olhar ele está na mesma mão, na            
mesma via, das ações afirmativas como as cotas em universidades, como           
cotas em serviços públicos. Quer dizer, o edital público do financiamento de            
uma obra audiovisual é um concurso público. São concursos públicos de           
certa forma [...] eu uso de exemplo um projeto recentemente que eu enviei             
para o edital de Ações Afirmativas do MinC que teve em 2016 e não teve               
mais, inclusive. A gente está esperando que haja uma nova eleição. E para             
mim foi muito positivo, apesar de não ter sido contemplado. Foram           
contempladas três obras e o meu projeto em quarto lugar. Então, caramba,            
é o momento que eu tive de, poxa… Seria bom se eu tivesse entrado, né?               
Uma oportunidade de dar continuidade no meu trabalho e valorizar ainda           
mais nós, pretos. (FERREIRA, 2018, s/p) 
 

O processo de seleção ao qual ele se refere neste trecho diz respeito ao              

Edital da ela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC)           

publicado janeiro de 2016. O documento destinava-se à seleção de três longas            

metragens “de baixo-orçamento, inéditas, de ficção, com uso ou não de técnicas de             

animação, com temática livre, dirigidas por cineastas afro-brasileiros e/ou negros.”          

(SAV, 2016, s/p). Além de se mostrar favorável às iniciativas públicas voltadas para             

cineastas negros, o diretor ressalta a importância de políticas no âmbito estadual,            

pela qual o filme Sombras do Tempo foi financiado. Segundo ele, o Espírito Santo é               

visto pelo restante do Brasil como um local de maioria italiana e alemã por conta da                

imigração e indica que já existem debates para que a diversidade não só racial, mas               

também de gênero, sejam pautadas nos próximos editais voltados para o cinema no             

estado (FERREIRA, 2018). 
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Com isso, considerando que “o cinema é um poderoso meio de representação            

que pode ser visto como campo de batalha para construção e imposição de sentido.”              

(AGUIAR, 2017, p.35) e, por isso, de fundamental importância para a promoção da             

igualdade racial; tendo em vista que as ações afirmativas de combate às            

desigualdades raciais não se resumem ao emprego de cotas e que podem partir             

também de iniciativas privadas; que as políticas públicas de combate às           

desigualdades surgem da identificação da diferença como marcadora das         

desigualdades sociais, propondo-se a combatê-las; e que o Estado se mostra pouco            

eficiente nas políticas voltadas para a diversidade, qual a relevância de iniciativas            

como a Afroflix para uma democratização racial do cinema nacional? Como as novas             

ferramentas colaboram para tornar visíveis cineastas e atores negros? Nos próximos           

tópicos a plataforma e sua proposta de funcionamento serão investigadas a fim de             

responder às questões, bem como o universo no qual a tecnologia streaming se             

insere, uma sociedade cada vez mais conectada.  

  

5.1 UMA PLATAFORMA COLABORATIVA E AFIRMATIVA 
 

A centralidade das mídias é um conceito trabalhado por Brignol e Cogo            

(2010) para pensar a potencialidade dos novos meios de comunicação. Presente no            

cotidiano de um número cada vez maior de pessoas esses novos meios interferem             

em como as relações pessoais estão sendo construídas e nas interações sociais.            

Ainda que o surgimento da sociedades em rede date de muito antes da             

popularização da internet e das plataformas sociais digitais, para Brignol e Cogo            

(2010) essa tecnologia permite uma maior participação do receptor através das           

possibilidades de interatividade e interferência nos conteúdos acessados.  

A web 2.0 se caracteriza pela diversidade de formatos midiáticos em uma            

mesma plataforma, pelo direcionamento de conteúdo, pela apropriação dos canais          

de comunicação por parte dos receptores, pela personalização, compartilhamento e          

interatividade. Tais características são identificada por Denise Cogo e Liliane Brignol           

(2010) como ambiência facilitadora para as ações colaborativas em rede, que, por            

sua vez, se definem como: 
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estratégias de interações sociais, espaços de intercâmbios flexíveis,        
dinâmicos e em constante movimento, que não deixam de comportar          
relações de poder expressas nas disputas, hierarquias e assimetrias que          
constituem a esfera da comunicação e da cultura. As redes manifestam uma            
forma de estar junto, de conectar-se e formar laços, ao mesmo tempo em             
que podem implicar em um modo de participação social cuja dinâmica           
conduza ou não a mudanças concretas na vida dos sujeitos ou das            
organizações. (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 6) 

 

É nesse cenário de novas possibilidades que se encontra a Afroflix, uma            

plataforma que utiliza tecnologia streaming para o compartilhamento de conteúdo          

audiovisual em rede. A plataforma foi fundada pela diretora Yasmin Thayná, que            

identificou na ausência de referências negras no cinema brasileiro oportunidade de           

criar algo novo. Em depoimento, gravado em vídeo para a série de vídeos Diálogos              

Ausentes (ITAÚ CULTURAL, 2016) a cineasta conta que a Afroflix surgiu de uma             

vontade de mapear e organizar as produções de pessoas negras pelo Brasil. A             

equipe que colabora com a plataforma, e que é majoritariamente negra e feminina,             

conta com produtoras, designers, comunicadores e uma desenvolvedora, como         

voluntárias na criação, manutenção e gestão do da página.  

A Afroflix reúne, até o momento da redação deste texto, cerca de 100 obras,              

entre: séries, web séries, programas diversos, vlogs e clipes. Tanto a hospedagem            

das obras quanto o acesso ao conteúdo da plataforma são gratuitos. A única             

exigência feita é que o conteúdo inscrito seja produzido, escrito, dirigido ou            

protagonizado por ao menos uma pessoa negra.  

Existem duas maneiras de uma obra chegar até a plataforma através do site:             

a primeira é por inscrição, quando o próprio responsável pela obra sugere o             

conteúdo. A segunda forma é por indicação, quando algum usuário sugere um            

conteúdo para a plataforma e a equipe de colaboradores entra em contato com os              

produtores oferecendo a hospedagem do material. 

Sobre a dinâmica de funcionamento da plataforma se pode afirmar, com base            

em Clay Shirky (2012), que a Afroflix se insere no nível mais complexo de esforço da                

atividade em grupo: a ação coletiva. Apesar da plataforma se autoafirmar           

colaborativa, a definição de ação coletiva - que é o grau seguinte em nível de               

complexidade - lhe parece mais adequada, pois: 
A ação coletiva, o terceiro degrau, é o tipo mais difícil de esforço em grupo,               
pois requer que um número de pessoas se comprometa a empreender           
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determinado esforço em conjunto e a fazê-lo de maneira a tornar a decisão             
do grupo obrigatória para os membros individuais. [...] a ação coletiva que            
gera responsabilidade compartilhada, ou vincular a identidade do usuário à          
identidade do grupo. (SHIRKY, 2012, p. 48). 
 

Com isso, a constatação parte da análise de dois pontos: primeiro, que tanto o              

usuário da plataforma (que indica o conteúdo), quanto o responsável pela obra (que             

hospeda) está condicionado ao que for definido pela curadoria de análise feita pelo             

grupo; em segundo lugar, porque todos os envolvidos estão sintonizados na           

proposta de tornar visível a produção e atuação de pessoas negras no cinema             

nacional, de quem mantém a plataforma funcionando até os produtores que aceitam            

ter suas obras dispostas no catálogo da plataforma que é dividido por gêneros e              

formatos. 

Quem acessa a plataforma, acessa consciente do recorte racial sugerido por           

ela. Pode não saber como funciona a seleção do conteúdo, mas o próprio nome              

Afroflix sugere pertencimento. Com isso, é válido dizer que "O modo como o meio              

quer ser percebido o é por nós como conteúdo desse meio" (LA CRUZ, 2012, p.63).               

Assim, é interessante observar que toda a estrutura da plataforma colabora para que             

o filme seja classificado não só pelo gênero, duração ou outros quesitos técnicos e              

estéticos, mas pelo protagonismo negro na atuação e/ou produção da obra. 

Em La Cruz (2012; 2017), é possível discutir a interferência que o usuário             

(sendo esta nomenclatura questionada pela autora) produz ao consumir um material           

audiovisual quando este está hospedado em uma plataforma de compartilhamento.          

Para a autora, assim como o cinema ou a sala de casa, as plataformas de               

compartilhamento também são ambientes pelos quais o conteúdo audiovisual é          

passível de interferência. São as molduras da interface que, para a autora, fazem             

com que filmes como o de Edson Ferreira sejam lidos de diferentes modos,             

dependendo do meio no qual está inserido. Neste sentido, a estrutura e layout não              

são neutros e comunicam tanto quanto o conteúdo fílmico. 

Admite-se, portanto, que o usuário não é apenas um receptor passivo, ele é             

capaz de se orientar através do fluxo da rede e criar sentidos a partir da navegação                

(LA CRUZ, 2016). Podendo, inclusive, interferir na plataforma. No caso da Afroflix,            

essa interferência se dá através da indicação de filmes um receptor ativo, capaz             
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decodificar a mensagem recebida e gerar sentido sobre ela. Assim “podemos pensar            

na interface como modo de rede de agir, dar-se a ver, torna-se inteligível e conectar               

novos elementos (LA CRUZ, 2012, p.70). 

Em Ferreira (2016), considerando as experiências identitárias, os modos de          

exibição, a decodificação da mensagem e os fatores sociais que independem do            

emissor, pode-se afirmar que a recepção extrapola o momento em que se assiste             

um determinado conteúdo. Quem acessa um conteúdo pela Afroflix acessa toda a            

problematização das ausências do negro no cinema brasileiro, acessa a busca pelo            

fim da construção de narrativas eurocêntricas feitas sobre grupos marginalizados,          

mas quase nunca por eles. 

É nesse sentido, portanto, que a atuação da streaming Afroflix evidencia um            

caráter de ação afirmativa que se estende às obras que hospeda. Ainda que o              

conteúdo não trate de raça, racismo, ou temáticas relacionadas à diversidade, a            

navegação pela plataforma antes de acessar o filme já comunica a proposta pela             

qual existe: através da identificação da diferença como fator importante tanto nas            

narrativas quando no mercado de produção audiovisual, tornar visível os          

profissionais negros no audiovisual nacional. Bem como, ser registro permanente          

dessas produções. 

Assim, ao mesmo tempo que o cinema reduz o negro à estereótipos, apaga,             

naturaliza as desigualdades e constrói um padrão eurocêntrico, a reunião de obras            

produzidas por pessoas negras vem apontar a importância da representação, dar           

visibilidade e atender um público que os outros veículos não se preocupam em             

atender. 

Retornando a reflexão sobre o papel das novas redes pode-se dizer que “a             

mídia passa a ocupar espaços e a assumir funções antes pertencentes a outras             

instituições (política, educação, justiça, etc.)” (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 2). Nesse           

sentido, a Afroflix é fruto da identificação racial/étnica e também é resistência.  

Contudo, considerando a perspectiva multiculturalista proposta, é importante a         

ressalva de que a presença de obras assinadas por mulheres na aba ficcional da              

plataforma reflete a problemática de gênero que atravessa a questão racial no            

cinema. Como é possível notar nos gráficos em seguida:  

 



59 

 
Figura 15: Diretores e roteiristas por gênero na categoria ficcional da Afroflix. Fonte: Gráfico 

produzido pela própria autora com dados da plataforma. 
 

Das 15 obras disponíveis na aba ficcional da plataforma, com base na análise             

da ficha técnica de cada um dos filmes, têm no total 18 roteiristas e 17 diretores,                

dentre eles, apenas duas mulheres aparecem em cada categoria. No quesito roteiro            

as duas profissionais são de um mesmo filme e trabalham em parceria com um outro               

roteirista do sexo masculino. Na direção, uma das mulheres dirige em parceria com             

outro diretor e a segunda, que assume sozinha a direção, é a já citada Adélia               

Sampaio. As obras classificadas como “não encontradas” dizem respeito a um           

roteiro que foi produzido por um grupo e, outro em que a produção não foi guiada                

por um roteiro. 

O cenário da assimetria de gênero e raça na produção de conteúdo e nos               

espaços de poder de modo geral, não são supridos pela streaming. Nem no que diz               
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respeito às mulheres em geral, nem para as mulheres negras, de certo modo,             

refletindo o cenário geral da diversidade no cinema já mostrado pelas pesquisas da             

ANCINE e do GEMAA. 

Alguns outros aspectos poderiam ser melhorados na plataforma, partindo da          

ideia de que uma das propostas de se estar em rede é a interação (LA CRUZ, 2012).                 

Apesar da dificuldade geográfica entrar em contato com outros produtores negros           

pode ser positivo para o fortalecimento do cinema negro. Segundo Edson: 
eu sinto que essas plataformas acabam fazendo com que eu saiba existe o             
outro e o que está lá fazendo. Que tem as mesmas dificuldades, os mesmos              
problemas, que também não tem verba, que também não tem dinheiro, que            
também não tem ninguém pra fazer com ele. (FERREIRA, 2018, s/p) 
 

A esse respeito, a Afroflix não conta com direcionamentos capazes de            

permitir conversas entre cineastas, ou mesmo visualizar algum tipo de contato com            

os mesmos. Não permite interações do público com as obras (comentar, classificar,            

compartilhar), como é possível ver em outras plataformas de audiovisual. Mas a            

Afrolix é uma iniciativa colaborativa, não conta, até onde sabemos, com patrocínios            

ou quaisquer incentivos da esfera pública ou privada. Presume-se, portanto, que           

todo valor gasto no custeio da streaming parta dos próprios colaboradores. Assim            

também ações de manutenção como: selecionar obras, responder e-mails, gerir e           

organizar conteúdo é trabalho de voluntários. Tais fatos inviabilizam muitas          

possibilidades de uso da plataforma, mas também ressaltam a força da           

colaboratividade. 

E o audiovisual não é o único representante na web de construções coletivas             

para promoção da diversidade racial. O banco de imagens americano Fralda , por            7

exemplo, reúne fotos em alta resolução de pessoas negras para uso gratuito da             

publicidade; já o Kilombu é um aplicativo criado para dar visibilidade para            8

empreendedores negros em busca de clientes; e o Protagonizo , plataforma que           9

reúne perfis de profissionais negros em busca de uma vaga no mercado de trabalho,              

esta última fica no ar apenas até o dia 10 de outubro de 2018, segundo o site, por                  

7 Disponível em: <https://www.nappy.co/why/>. Acesso em: 23. out. 2018 
8 Disponível em:<http://www.kilombu.com/> Acesso em: 23. out. 2018 
9 Disponível em: < /https://www.protagonizo.com/blog> Acesso em: 23. out. 2018 
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falta de investimento. Todos os exemplos acima nascem da identificação de           

demandas e desigualdades e criam ações para combater os desníveis.  

Outro ponto interessante para se observar é: ainda que as estratégias de            

resistência pela internet sejam extremamente válidas e criativas, elas ainda não           

chegam a grande parte da população brasileira. Segundo dados divulgados pela           

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) mais de um terço dos domicílios no país não              

têm qualquer tipo de acesso a internet. E este número é 70% formado por pessoas               

entre as classes econômicas D e E , compostas em grande parte por pessoas             10

negras, se observado novamente a distribuição de renda por cor/raça nos capítulos            

anteriores. 

Por outro ângulo, a plataforma representa uma maior possibilidade de           

acessos aos filmes hospedados que os festivais de cinema, pouco frequentados pelo            

público geral. Se apresenta também mais acessível que as salas de cinema, cujo             

ingresso muitas vezes não cabe entre despesas da família. E se faz importante,             

portanto, pela capacidade de levar outras narrativas e pontos de vista de forma             

gratuita. Colaborando para a propagação de outras representações e formas de           

mostrar o negro. Sem subestimar o poder da visualidade, Marques e Campus            

concluem: 
Em resumo, pensar a política no campo da visualidade é assumir, não            
apenas processos de dominância, mas também de conflito e negociação.          
Não podemos descartar a capacidade que o cidadão comum ou certos           
grupos mais desalinhados têm na produção de narrativas        
contra-hegemónicas, na construção de espaços e imaginários de        
resistência. [...] A luta em torno da imposição de sentido sobre a realidade             
depende da capacidade dos actores de disputarem as tecnologias e          
circuitos de circulação de imagens e narrativas visuais. (MARQUES;         
CAMPUS, 2017, p. 8) 
 

Comentam, portanto, sobre a percepção das imagens para além do estético,           

alcançando patamar político a medida em que se dispõe enquanto relevante na            

visibilização de grupos marginalizados. Evidenciam também o papel das novas          

tecnologias como ferramenta de acesso à produção e propagação de conteúdo           

desses grupos. 

10 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/mais-de-um-terco-dos- 
domicilios-brasileiros-nao-tem-acesso-internet> Acesso em: 23. out. 2018 
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Por fim, plataformas como a Afroflix destacam-se pela capacidade coletiva de           

atender demandas sociais importantes e complexas. E o uso da web vem facilitando             

essas manifestações e dando caminhos alternativos aos meios tradicionais de          

comunicação e entretenimento. Estratégias como essa são extremamente relevantes         

e deveriam ser analisadas como caminhos possíveis ao combate das desigualdades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se dispôs a discutir questões sobre sociedade, diversidade          

racial e cinema, a fim de compreender como o agrupamento de conteúdo            

audiovisual, produzido por pessoas negras e hospedados em uma plataforma          

streaming, dialoga com a busca por uma democratização racial no cinema produzido            

no Brasil. Para tanto, a plataforma colaborativa Afroflix foi investigada como objeto            

de estudo e análise. 

Desde o início desta pesquisa foi pretendido dialogar com os debates sobre            

ações afirmativas voltadas para a promoção da igualdade entre a população           

autodeclarada branca e os afro-brasileiros. Como recorte dentro desse campo de           

interesse o cinema nacional surge como canal para pensar as representações dos            

pretos e pardos nos filmes. Foi também um interesse primordial analisar os            

desdobramentos desse contexto, de raça, cinema e representações, por meio das           

novas tecnologias de acesso e compartilhamento de conteúdo audiovisual na web.  

Entretanto, a princípio, buscava-se compreender questões pontuais, como o         

critério de seleção utilizado pela plataforma Afroflix e pensar se o conteúdo da             

plataforma incentiva os debates sobre raça através da narrativa. Contudo, os           

percursos que se mostraram pertinentes a discussão apontaram no sentido de olhar            

a plataforma sob um viés muito mais amplo. Tendo em vista sua inserção na              

realidade social brasileira e não apenas como uma página de hospedagem de            

conteúdo audiovisual. 

Optou-se, portanto, por considerar todo o contexto no qual a Afroflix está             

inserida, inclusive as problemáticas em torno da questão racial no Brasil.           

Considerou-se também a necessidade de refletir sobre a ausência de atores,           

diretores, roteiristas e cineastas em geral, nas obras nacionais. Destaca-se que           

muitos filmes brasileiros, inclusive os de maior bilheteria nos último anos, foram            

realizados com algum tipo de verba pública, conforme os dados da ANCINE e do              

GEMAA. 

Essa amplificação no universo de interesse possibilitou também uma vista na           

condição da população negra em outros setores da sociedade. Recusando, portanto,           
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que a condição de exclusão de pretos e pardos se dê exclusivamente na sétima arte.               

Analisando os lugares que os pretos e pardos ocupam na distribuição econômica,            

social e educacional, a partir de dados do IBGE, da SEPPIR e do PNAD, foi possível                

observar que a desigualdade racial faz parte de uma questão estrutural que é             

histórica e que, se caminha no sentido de ser resolvida, o faz a passos lentos. 

A revisão da literatura possibilitou que os recortes feitos inicialmente, bem           

como os objetivos propostos no plano de trabalho inicial, que foi desenvolvido ainda             

durante o período de iniciação científica, fossem amadurecidos. Possibilitou também          

que o tema fosse melhor delimitado. Com essa melhor análise do tema e da              

proposta de pesquisa, foi possível questionar se a streaming Afroflix pode ser            

considerada uma ação afirmativa, ou seja, se atende os requisitos para ser            

considerada uma ferramenta útil no combate das ausências e das representações           

pejorativas da população negra no cinema.  

Nesse sentido, os objetivos foram traçados tanto para conhecer melhor a           

plataforma, quanto para saber o que vem sendo discutido sobre as ações afirmativas             

e questões raciais no Brasil. Através deles, foi possível discutir alguns conceitos que             

se repetem nas discussões acadêmicas sobre cinema e, sobre as ações afirmativas,            

entender a qual propósito servem, quais são as discussões em torno delas e sua              

efetividade. 

A partir da leitura sobre a questão racial no cinema observou-se a existência             

de um campo dentro dos estudos de cinema que dialoga com as representações de              

grupos marginalizados no cinema: o multiculturalismo. Sob a lente de tal corrente            

teórica, juntamente com uma perspectiva foucaultiana de poder, foi identificado          

embates entre os regimes de representação, que colocam alguns povos e culturas            

como melhores e mais corretos que outros. 

Um ponto interessante trazido para esta pesquisa pelo multiculturalismo, e          

também pelo estudo dos estereótipos e pela observação de índices de           

desenvolvimento sociais e econômicos é a questão de gênero. Não foi pretensão            

inicial analisar também o gênero dentro das questões raciais. Contudo, ainda que            

este ponto pudesse ser melhor explorado ao longo das discussões, as relações            

entre as desigualdades de gênero quando combinadas com cor/raça se mostraram           
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ainda mais alarmantes. Colocando em quase todos os pontos observados, as           

mulheres negras em desvantagens em relação aos demais. Em uma perspectiva           

semelhante a questão das desigualdades econômicas também foram surgindo         

gradualmente ao analisar o lugar da população negra no Brasil. Essa é uma             

abordagem que pode ser feita futuramente, como um novo recorte dessa pesquisa,            

pois, juntamente com a questão da miscigenação, tem indícios de resultados           

distintos. Inclusive no que se refere aos tipos de estereótipos. 

Dessa hierarquização entre as representações, dada pela imposição do         

eurocentrismo, emerge também as discussões sobre o que são os outros. Os que             

não se encaixam nos padrões colocados. A partir de então, pela análise da             

alteridade e da diferença quanto marcadores importantes nas discussões raciais,          

surgem as discussões sobre a identidade. Sendo ela individual, coletiva, cultural ou            

social, dependendo da abordagem e do interlocutor. 

Consciente de que existem diferentes identidades culturais, pois estas são          

construídas social e historicamente, este trabalho volta-se então para uma breve           

discussão sobre a construção da identidade brasileira e, partindo desse ponto, de            

como a imagem da população negra vem sendo construída ao longo da história             

nacional. Sobre este aspecto conclui-se que a inferiorização de negros e mestiços            

vem como herança do período escravista pelo qual o Brasil passou. Que a imagem              

do negro/a como subalterno ainda repercute hoje no imaginário popular e é            

explorado pelas representações midiáticas. Alguns estereótipos presentes até hoje,         

nas narrativas contemporâneas são ilustrações da visão que se construiu do negro            

nesse período. 

Essas construções estereotipadas também dizem respeito a exteriorização de         

ideias ainda presentes no senso comum brasileiro. Assim, se as relações entre o             

eurocentrismo e os outros, são relações de poder e, portanto, de dominação e             

resistência, é através do corpo que também se manifestam os antagonismos. É no             

corpo que as identidades e pertencimentos são reconhecidos: na cor da pele, na             

textura do cabelo, nos traços físicos. No entanto, é também através desses            

elementos que se afirma negro ou se afirma cineasta negro, que é uma ação em               

resposta às disciplinas e lugares impostos ao corpo negro. 
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O corpo, portanto, foi tratado até aqui como algo que ultrapassa a questão             

estética, ainda que esta também seja relevante, principalmente, quanto se trata das            

representações cinematográficas dos sujeitos. Mas é também materialização das         

desigualdades, estrutura física capaz de tornar visível os que estão invisíveis em            

espaços de poder e presentes em situações de marginalização. Abarca, portanto,           

tanto o debate sobre os protagonistas das histórias contadas pelo cinema, quanto os             

protagonistas nos espaços políticos de poder. Em ambos, a presença dos negros se             

mostra ínfima. 

É sobre o corpo enquanto matéria ocupante de espaços de poder que se fez              

relevante investigar a importância de quem produz o cinema nacional. Se é válido             

pensar a questão racial a partir das intersecções que constroem os sujeitos, também             

é válido quem é e de quais valores se formam os produtores de conteúdo. Nesse               

sentido, concluiu-se que não só a população negra é levada a ocupar poucos             

espaços de relevância nas telas, nas atuações e protagonismos, mas também fora            

delas nos cargos de produção, direção e criação de conteúdo audiovisual.  

Com isso, a fim de compreender melhor a plataforma, a obra analisada e o              

que pensa um cineasta negro sobre as políticas de inclusão racial no cinema, é que               

se escolheu enquanto recurso metodológico a entrevista em profundidade. Edson          

Ferreira, diretor e roteirista de Sombras do Tempo, nos ofereceu uma visão geral do              

que é ser um cineasta negro. Ainda que não se levante uma bandeira racial              

enquanto profissional ou nas suas produções, essa condição parece quase sempre           

marcante nos espaços nos quais transita. Nesse sentido, vale a pena ressaltar que a              

busca por uma democratização racial do cinema não espera diretores negros           

produzindo apenas obras que tenham raça e racismo como tema principal, o que se              

cobra é a diversidade presente em narrativas e produções de todos os gêneros,             

histórias e formatos. É ocupar espaços no cinema enquanto pessoa negra, mas            

enquanto profissional, capaz de dialogar com uma multiplicidade de discursos como           

quaisquer outros. A grande questão parece ser, portanto, a busca pelo direito de             

falar sobre si mesmo e de ir além das representações advindas de um olhar do               

“outro” sobre o que é diferente. 
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É com base nessa perspectiva que a análise fílmica entra como recurso de             

observação do corpo negro na obra. Ciente de que não se trata da questão racial no                

filme, outros elementos colaboram para perceber que a narrativa não agride o negro,             

não reproduz estereótipos, nem coloca o ator em segundo plano. É o que se espera               

do cinema comercial, das novelas e da publicidade. Um corpo negro que não esteja              

presente apenas quando se discute a questão racial ou em posições estereotipadas. 

Contudo, se essas desigualdades não parecem diminuir, ou diminuem pouco          

ao longo dos anos, alguma intervenção precisa ser feita. Se negros e negras             

seguem entre a maioria da população mais pobre, mesmo após tantos anos da             

escravidão, é sinal que as políticas públicas atuais são insuficientes para promover a             

igualdade. E, se o cinema é um fator importante na construção da identidade, da              

autoestima, no reconhecimento enquanto ser socialmente inserido em uma cultura, é           

necessário que essa intervenção preveja também o cinema, a arte, a música e as              

outras manifestações dessa identidade coletiva. Tendo em vista, inclusive, que          

grande parte desse conteúdo é produzido com patrocínio e/ou algum incentivo           

público. 

Analisando, portanto, as ações afirmativas que possuem a promoção da          

igualdade racial como objetivo, seja no campo do financiamento audiovisual; no           

incentivo ao acesso à universidade pública; ou nas propostas de incentivos para            

inclusão nos cargos políticos, conforme os exemplos citados, a percepção geral é            

que se tratam de ferramentas ainda muito recentes no Brasil. E que estão em              

constante vigilância e que com frequência são contestadas. Nessa incapacidade do           

Estado em promover a igualdade de direitos e oportunidades é que iniciativas como             

a streaming Afroflix e outras ações independentes precisam ser pesquisadas.  

Portanto, a Afroflix colabora com a democratização racial do cinema brasileiro           

a partir do momento em que se identifica a problemática de falta de diversidade e se                

propõe a atender uma demanda social, que em sua essência é papel do Estado:              

promover a igualdade entre a toda a população, inclusive, no cinema,           

entretenimento, arte e cultura.  

Como meio de exibição a streaming também provoca o debate sobre           

diversidade racial quando exige a presença de pessoas negras nas obras que            
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compõem seu catálogo. A interface, portanto, é essencial para um novo sentido do             

conteúdo que está hospedado em seu domínio. Portanto, a plataforma se enquadra            

como uma ação afirmativa: oferece maior visibilidade às produções, serve de           

referência para uma visão descolonizada do cinema, sugere alternativas de          

produção e distribuição cinematográfica e torna coletivo os desafios enfrentados por           

cineastas, atores e atrizes, produtores/as e diretores/as negros e negras por todo            

Brasil. 

Com isso, os apontamentos feitos no último capítulo acerca das          

possibilidades de melhoria possíveis para o aumento de interação na plataforma são            

pontos a serem observados caso alguma política pública ou privada assuma um            

compromisso semelhante, ou mesmo apoie a plataforma.  

Abre-se aqui um espaço para pontuar que a streaming Afroflix encontra-se           

fora do ar desde o final de outubro. Aparentemente, não tem nenhuma nota oficial              

sobre a questão em nenhum dos canais de comunicação ou nas redes sociais da              

plataforma e da fundadora, até a presente data. Não raramente iniciativas           

independentes são encerradas por falta de verba para manutenção e continuidade           

dos projetos, mas ainda não é possível afirmar que é esse o caso.  

Espera-se que a plataforma volte a funcionar e que outras iniciativas           

semelhantes possam surgir e ganhar apoio. A Afroflix, além de ter sido um objeto              

importante para esta pesquisa, evidencia desigualdades que ultrapassam a         

interface, as obras e até mesmo o cinema. Abre inclusive a possibilidade de ser              

investigada com outros recortes, outras metodologias ou outras categorias de          

análise. 

Com isso, este trabalho se coloca em meio às discussões sobre           

representações e questões afirmativas no cinema. Pretende somar as pesquisas já           

existentes, apontando inclusive perspectivas para discutir como as novas         

ferramentas e tecnologias dialogam com as questões raciais no Brasil, seja com os             

autores/as aqui citados/as ou com outros. Cabe uma infinidade de discussões, pois            

cada vez mais a web vem sendo utilizada como ferramenta capaz de reunir e              

movimentar a sociedade. 

 



69 

De modo geral, foi construtivo percorrer os caminhos trilhados por este           

trabalho. A possibilidade de colocar em texto, sustentado por autores/as e           

levantamentos estatísticos, a questão da diversidade (ou falta dela), é buscar a            

formalização do que tantas vozes clamam ao lutarem por igualdade: não estamos            

em um paraíso racial, de gênero ou de qualquer diversidade. Em um momento em              

que a busca por igualdade de oportunidades e de direitos é tachada como apelo ao               

politicamente correto, é urgente poder discutir como o cinema e os discursos            

produzidos através dele estão inseridos nos problemas sociais como, por exemplo, a            

questão racial e de gênero. Por outro lado, também é animador pensar no             

audiovisual como uma ferramenta de resistência e transformação cada vez mais           

acessível. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO B 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

 


