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IMAGENS EM PRETO E BRANCO 

Juliane Cavalcante1 & Clementino Jesus Jr.2 

 

 

Resumo: A partir da análise da filmografia de André dos Santos, diretor negro 
contemplado em edital racialmente orientado de fomento ao cinema brasileiro,  é 
possível verificar a projeção de questões identitárias quilombolas na tela grande. Num 
país onde mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, somente 2% das 
20 maiores bilheterias nacionais foram dirigidas e 4% roteirizadas por afrodescendentes 
entre 2002 e 2012. Ainda segundo a mesma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos 
Multidisciplinares da Ação Afirmativa/Gemaa da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/UFRJ, “os negros aparecem em apenas 31% dos filmes. Quase sempre 
caracterizados a partir de estereótipos associados à pobreza e criminalidade”. Nos 
títulos dirigidos pelo quilombola André dos Santos é possível assistir como políticas de 
ação afirmativa voltadas para a produção audiovisual deram cartaz para o registro e 
difusão de saberes de comunidades tradicionais afro-brasileiras, uma alternativa para 
garantir a presença de pessoas negras por trás e na frente das câmeras e que outros 
enredos sejam contados sobre elas. Samba de Cacete: Alvorada Quilombola e 
Marambiré, duas produções do mesmo cineasta, divulgam modos de vida que 
conversam com a cosmovisão descrita por Antonio Bispo sobre os remanescentes de 
quilombos: decolonialista, anti-racista, autossustentável, fundamentada em uma 
religiosidade não-cristã e em favor das terras comunitárias. 
Palavra-chaves: Cinema; Quilombola; Periférico; Pós-colonial; Cotas; 
Representatividade. 
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Introdução 

“Politeístas! 

Pluristas! 

Circulares! 

Monoteístas! 

Monistas! 
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2Doutorando em educação (UNIRIO/Rio de Janeiro - Brasil), Mestre em Educação (UERJ-FFP/Rio de 
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2008 comanda o CAN - Cineclube Atlântico Negro, com programação voltada ao cinema da diáspora 
africana. 
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Lineares!" (Santos [Bispo] 2015, 17) 

 

O ano é 1697. Um forte é erguido na margem esquerda do Amazonas, a mais de 

1.000 quilômetros do seu encontro com o mar. A fortificação do maior rio do mundo 

fazia parte da estratégia da Coroa portuguesa para proteger e ocupar a região, a mais 

inóspita de sua única colônia do outro lado do Atlântico. Quase cem anos depois de 

construído, o forte ganha status de vila, batizada de Óbidos, e no final do século 

seguinte, começa a receber africanos escravizados em suas plantações de cacau. Para 

fugirem do trabalho forçado, muitos preferiram as águas turvas como destino. 

Protegidos pela selva, quedas d’água e pelos índios, puderam ser livres em outras partes 

do mesmo rio. 

Em 2021, seus descendentes são cerca de 8 mil, entre eles André dos Santos e 

seus seis irmãos, nascidos no quilombo de Boa Vista. Quilombo, palavra de origem 

africana, era o nome dado às comunidades formadas por escravos fugidos no Brasil. 

Hoje, tem um sentido mais amplo, está relacionada às diferentes estratégias de 

resistência ao genocídio negro e manutenção de suas culturas. Os quilombolas de Boa 

Vista foram os primeiros a ter direito ao título da terra que ocupavam, na década de 90. 

Mérito deles por se organizarem para pressionar o Governo pela regularização fundiária 

de seu território. Mas antes disso, os moradores de Boa Vista tiveram que resistir mais 

uma vez, agora à instalação de uma mineradora. Não bastava terem seus antepassados 

arrancados de África e vendidos como mercadorias, em 1978, começaram a ser 

ameaçados pela extração da matéria-prima do alumínio. 

Assentados sobre a maior jazida de bauxita do mundo, André dos Santos conta3 

que não tinham luz elétrica, nem água encanada. Uma escola foi construída, mas para 

atender somente às famílias dos funcionários da empresa Rio do Norte. Era a repetição 

em pequena escala, do que acontecia em larga escala desde a abolição da escravatura: 

a precarização sistematizada da liberdade. Esses eram o cenário, os personagens e o 

conflito retratados por André dos Santos em seu vídeo-denúncia entregue ao Ministério 

Público. Uma prova da tentativa de afogar de vez sua comunidade. E, assim, tomou 

gosto pelo registro da imagem em movimento, ao tentar garantir as condições mínimas 

para o vir-a-ser quilombola. Para o sociólogo jamaicano Stuart Hall (1996), as 

 
3Todas as afirmações do diretor André dos Santos presentes nessa comunicação foram retiradas de uma 
entrevista que este concedeu aos autores em 2018. 
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identidades são formas modernas de mobilização política, e estão relacionadas com as 

práticas discursivas. Ou seja, elas não estão unicamente relacionadas por um passado 

comum, mas, principalmente, pela identificação com contextos simbólicos e materiais 

atuais. 

Ao documentar a luta do Quilombo e seu modo de vida, André dos Santos estava 

apontando uma câmera contra a perenidade do racismo e em favor de outras versões 

não colonizadas da História: 

 

"E vamos compreender por contra-colonização todos os 

processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos 

contra colonizadores, os símbolos, as significações e os modos de 

vida praticados nesses territórios." (Santos [Bispo] 2019, 106) 

 

A redução do quilombo a uma unidade básica de resistência dos pretos e pretas à 

escravidão, ou seja, algo reativo e não ativo, está relacionada com uma visão 

militarizada, europeizada, colonizada e que responde ao fatos elegidos como 

importantes pela historiografia oficial, circunscrevendo essa experiência a relatos 

generalistas – como se todos os quilombos fossem iguais, relatos essencialistas – como 

se somente reproduzissem modos de vidas ancestrais; relatos de fuga, de não êxito por 

não haver “tomado o poder”, e relatos de revolta. Essas narrativas se refletem nos 

poucos títulos da filmografia oficial brasileira que contemplam os quilombos em seus 

argumentos. Talvez os mais emblemáticos sejam “Ganga Zumba” (1964) e “Quilombo” 

(1984), ambos sobre a vida do primeiro líder do Quilombo de Palmares e dirigidos por 

Cacá Diegues, diretor projetado pelo movimento do Cinema Novo, no qual o negro 

passa a ser assunto mais frequente, mas quase nunca autor (Carvalho, 2007). 

Os estudos da historiadora Beatriz Nascimento sobre o aquilombamento 

buscavam ampliar essa visão, ver o quilombo a partir de uma perspectiva de um 

“agrupamento de pretos empreendido por pretos”, o quilombo como uma condição 

social, não simplificá-lo como um movimento reativo, mas sim, uma inauguração de 

um novo núcleo social: 

 

“Uma organização social que tinha uma economia própria, que 

tinha relações próprias e que fundamentalmente era não só uma 
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necessidade de resistência cultural, mas também de resistência racial 

do negro." (Nascimento 1977, 129) 

 

Beatriz, citando Lélia Gonzales, também intelectual negra brasileira, defendia que 

para uma outra História do Negro, era preciso que o negro passasse a falar por si, 

deixasse de ser falado por outros e saísse dessa condição “infantilizada”. 

André dos Santos afirma que esse olhar antropológico sobre sua identidade 

aprendeu com sua companheira. Ele conheceu Denise quando estava descobrindo-se 

cineasta. Ele do Norte e ela do Sul. Ele foi guia em uma expedição na qual ela era 

pesquisadora. A arqueóloga e antropóloga já havia deixado o Rio Grande do Sul há 

quase uma década para trabalhar na Universidade Federal do Pará quando André dos 

Santos, aos 26 anos, deixou Boa Vista, no interior do Estado, para morarem juntos na 

capital. É o único de sua família a não viver mais lá. Denise logo passa a fazer parte da 

Lamparina Filmes, produtora audiovisual de André dos Santos com Artur Arias Dutra, 

produtora essa especializada em registrar a memória de comunidades tradicionais 

amazônicas. 

 

Samba de Cacete, Alvorada Quilombola 

 

“Morena, por ti respeito, 

eu vim preso pra Maranhão.  

Pede a ordem a seu Governo, morena. 

Me tira dessa prisão.” (Mestre Domingos 2016, filme Samba de 

Cacete, Alvorada Quilombola) 

 

Sentado sobre um tambor, onde suas mãos de lavrador ditam o ritmo, Mestre 

Domingos repete a letra aprendida com seu avô no quilombo de Igarapé-Preto. O 

homem franzino, de voz mansa e olhar doce é um dos personagens de Samba de Cacete, 

Alvorada Quilombola. O primeiro documentário dirigido por André dos Santos e por 

seu sócio, com Denise na produção executiva, mostra uma manifestação cultural criada 

por grupos afrodescendentes na Amazônia. Seu batuque, canto e dança resistem há 

quatro gerações somente pela oralidade entre os quilombos da região. As cantigas são 

como lamentos do tempo da escravidão e seguem embalando os mutirões – a limpeza 
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e cultivo da terra feitos de forma comunitária. “Se nós era 10, você tinha que ir em 10 

roça” –, explica Mestre Domingos no filme. 

O trabalho é feito com muita alegria, regado à desimbirra, uma mistura de 

gengibre, açúcar e cachaça. Depois de capinarem, voltam todos para casa já de 

“porrinha” (embriagados), os homens começam a tocar o samba enquanto as mulheres 

dançam. Entre os movimentos, elas “arribam” (sacodem) suas longas saias para chamar 

a atenção dos tocadores. Muitos homens também dançam, conta Dona Deonata, e 

entram numa espécie de disputa com elas. Com um sorriso malicioso no rosto, revela 

em Samba de Cacete: “- O namoro no samba é depois, né? Nós não dá para namorar 

antes porque senão perde para eles”. Atravessam a noite nessa brincadeira até o dia 

amanhecer quando voltam para o roçado, mas antes, dão um mergulho no Igarapé de 

águas escuras que dá nome à comunidade. 

Essa memória só pôde ser registrada graças a um edital público com foco em 

jovens realizadores negros. O próprio André dos Santos afirma que incentivos como 

este são fundamentais para garantir a presença deles no setor audiovisual. 

Aproximadamente, um em cada quatro latino-americanos se identifica como 

afrodescendente, um total de 133 milhões de pessoas, quase 80% delas está no Brasil4. 

Em um país onde mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, os 

afrofescendentes dirigiram apenas 2,1% dos longas-metragens nacionais lançados em 

20165. Mas esses dados não são nenhuma surpresa. O Grupo de Estudos 

Multidisciplinares da Ação Afirmativa/Gemaa analisou as 20 maiores bilheterias entre 

os filmes brasileiros de 2002 a 2012 e o resultado não foi muito diferente. Em dez anos, 

2% dos títulos foram dirigidos e 4% roteirizados por afrodescendentes, nenhum do 

gênero feminino6. E, obviamente, isso reflete sobre o que é projetado, “os negros 

aparecem em apenas 31% dos filmes. Quase sempre caracterizados a partir de 

estereótipos associados à pobreza e criminalidade”  – segundo a mesma análise. 

 
4Banco Mundial - Washington, DC: World Bank. L: «Afrodescendentes na América Latina: Rumo a um 
Marco de Inclusão». Ano 2018. Consultado en línea em: 
https://dgmbrasil.org.br/media/publicacoes/Relatorio_Port_JH4BjdV.pdf. Acesso em: 23 mar. 2020. 
5Ministério da Cultura – Agência Nacional do Cinema/Ancine: «Diversidade de Gênero e Raça nos 
Lançamentos Brasileiros de 2016» 25 de janeiro de 2018. Consultado em línea em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Apresentração Diversidade FINAL EM 25-
01-18 HOJE.pdf. Acesso em: 12 nov. 2019. 
6Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ – Instituto de Estudos Sociais e Políticos/Iesp – Grupo 
de Estudos Multiciplinares de Ação Afirmativa/Gemaa: «A Cara do Cinema Nacional 2002 – 2012». 
Ano 2012. Consultado em línea en: http://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/infografico1/. Acesso em: 23 
ago. de 2019. 
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Então, se a maior parte das histórias da cinematografia nacional tem uma 

perspectiva branca é preciso perguntar que outras experiências não estão sendo 

contadas por conta desse estrabismo? Será, por isso, que não é dado tanto cartaz aos 

personagens de grupos tradicionais de matriz africana, por exemplo? Segundo a 

descrição de Antonio Bispo dos Santos, ex-professor da disciplina Encontro de Saberes 

na Universidade de Brasília/UNB, a cosmovisão quilombola é antirracista, 

autossustentável, biointerativa, fundamentada em uma religiosidade não-cristã e em 

favor das terras comunitárias. Suas manifestações culturais são um elo do Brasil com 

seu passado e o mundo contemporâneo. Bispo acredita que o movimento quilombola é 

um contraponto, por exemplo, ao sistema econômico predatório adotado pelo Brasil e 

restante da América Latina, decorrente da herança deixada, segundo ele, pelo 

imperialismo branco, patriarcal, cristão, linear e monista. 

Os cerca de 3 mil remanescentes de quilombos até ganharam as telas e páginas 

dos jornais em 2018, mas por outra razão. O Supremo Tribunal Federal/STF julgou 

improcedente a ação de inconstitucionalidade movida pelo então Partido da Frente 

Liberal/PFL, atual Democratas/DEM. Basicamente, ela questionava critérios de 

reconhecimento do direito dos quilombolas à terra, garantido desde a Constituição de 

1988. Vinte anos depois da Lei aprovada, as discussões não deveriam ser sobre os 

critérios, mas sobre a morosidade. Um pouco mais de 170 títulos coletivos foram 

emitidos em favor deles, totalizando menos de 10% dos pedidos7. Enquanto as famílias 

quilombolas assistem em câmera lenta esse processo, ficam expostas a conflitos com 

grileiros, grandes fazendeiros ou sendo engolidas pela expansão de áreas urbanas. 

Uma das estratégias de enfrentamento para esses entraves passa pela disputa de 

sentido para modificar os consensos sobre os quais o Estado se cristaliza. Segundo Hall 

(2010), é preciso lutar pela significação dos eventos, pois é o meio pelo qual se criam 

os entendimentos sociais coletivos e, assim, é possível mobilizar de maneira eficaz o 

consentimento para resultados particulares. É possível afirmar que a Política Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial/PNPIR8, implementada por decreto em 2003, aponta 

 
7Dados publicados pela agência de notícias do Governo Federal. Empresa Brasileira de 
Comunicação/EBC – Agência Brasil – Direitos Humanos: «Menos de 7% das áreas quilombolas no 
Brasil foram tituladas». 19 de maio de 2018. Consultado en línea en: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/menos-de-7-das-areas-quilombolas-
no-brasil-foram-tituladas. Acesso em: 04 mar. 2020. 
8BRASIL. Decreto-lei no 4.886, de 20 de novembro de 2003. Institui a Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial - PNPIR e dá outras providências. Brasília: Presidência da República. Consultado en 
línea em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4886.htm. Acesso em: 03 jul. 2020. 
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nesse sentido, porque prevê em seus objetivos específicos a «Reavaliação do papel 

ocupado pela cultura indígena e afro-brasileira, como elementos integrantes da 

nacionalidade e do processo civilizatório nacional.» (Brasil, 2003). Mas essa 

reavaliação necessita de uma descolonização das histórias contadas sobre a diáspora 

africana que possibilite a desconstrução de estereótipos, desnaturalização das 

desigualdades raciais no Brasil e a implementação de direitos conquistados por 

populações políticas minoritárias. 

As ações afirmativas no cinema podem mudar o rumo desse enredo ao abrir 

espaço e dar projeção para outras narrativas escritas por sujeitos historicamente 

invisibilizados. Garante, primeiro, que negros e negras tenham maior participação no 

campo discursivo do cinema, uma indústria que no Brasil dependente substancialmente 

de incentivo do Estado. E mais, além de mudanças simbólicas, elas também provocam 

mudanças materiais: filmes dirigidos por afrodescendentes tem mais afrodescendentes 

tanto na equipe técnica quanto no elenco9. Esse tipo de incentivo permitiu que o Samba 

de Cacete, manifestação cultural quase desconhecida no Brasil, fosse vista no maior 

festival de documentários musicais do mundo com o filme ganhando prêmios nos EUA, 

China e na França10. Mas para que essa política seja mais efetiva é necessário também 

investir em formação, não basta só direcionar os recursos, conforme relata André dos 

Santos:  

 

“Como era um edital público, tínhamos que oferecer uma 

contrapartida ao Estado, e ao invés de ser em dinheiro, preferimos dar 

um curso de produção audiovisual e equipamentos aos moradores de 

Igarapé-Preto para que contassem suas próprias histórias.” 

 

Esse tipo de formação provocaria um outro efeito. Para ele, a comunidade se 

sentiria mais à vontade se fossem os produtores do seu autorregistro. 

 
9Ministério da Cultura – Agência Nacional do Cinema/Ancine: «Diversidade de Gênero e Raça nos 
Lançamentos Brasileiros de 2016». 25 de janeiro de 2018. Consultado en línea em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Apresentração Diversidade FINAL EM 25-
01-18 HOJE.pdf. Acesso em: 23 ago. de 2019. 
10 Segundo André dos Santos “Samba de Cacete, Alvorada Quilombola” foi premiado no The California 
Film Awards (2018)/Categoria: Prêmios de Ouro; Guangzhou International Documentary Film Festival (2017), e 
no Festival Internacional Du Film Pan Africain (2017)/Categoria: Melhor Documentário de Curta-
metragem. 
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Mesmo André dos Santos sendo descendente de quilombolas e, segundo suas 

próprias palavras, “falarem a mesma língua”, sua presença deixava seus personagens 

tímidos. Por isso, preferiu visitá-los primeiro acompanhado somente de sua esposa. 

Passaram uma semana imersos, antes de chegarem as câmeras, drones e o restante da 

equipe. Também convidou um dos moradores para trabalhar como produtor. Isso 

reduziu esse “estranhamento”, criou um clima de confiança e ajudou a direcionar o seu 

olhar para aspectos importantes segundo os critérios de Mestre Domingos, Dona 

Deonata e seus pares. Tinha a preocupação de ser mais um facilitador do que um 

direcionador. Sua proposta foi deixá-los à vontade para se manifestarem. E na hora de 

editar, buscou eleger aquelas cenas onde os olhos de seus personagens brilhavam e 

quando ficava claro o orgulho deles sobre o que estavam contando. 

 

Marambiré 

A trajetória do primeiro filme de André dos Santos foi ponte para um segundo 

finalizado em 2017, também com produção executiva assinada por sua companheira. A 

experiência e reconhecimento angariados com Samba de Cacete, Alvorada Quilombola 

facilitou ganharem outro edital, esse promovido pela iniciativa privada e sem a 

prerrogativa de ações afirmativas, mas financiado por dedução fiscal. O mecanismo 

utilizado foi a lei que ficou conhecida como Rouanet11 que tem entre seus objetivos 

«proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e 

responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional». O diretor relembra: 

 

“- Quando eu era pequeno e começaram os quilombos a se 

associarem para pleitear o título de suas terras, que a minha 

comunidade foi pioneira, começaram a organizar também os 

encontros de raízes negras (...) e eu fiquei fascinado pela apresentação 

do marambiré.”. 

 

Uma comitiva com a presença do rei e rainha do Congo, rainhas auxiliares, 

“valsares” (vassalos), tocadores e contramestres, com suas coroas e capacetes, cantam 

 
11 Brasil. Lei nº8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho 
de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências. Brasília: 
Presidência da República. Consultado em linha em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313compilada.htm. Acesso em: 06 jul. 2020. 
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e dançam em agradecimento pela colheita e por terem conquistado a liberdade. O 

marambiré é um festejo religioso centenário com referências aos antigos reinados da 

África Central e elementos do catolicismo e de cultos africanos. É também uma 

reverência ao São Benedito, conhecido como o Santo dos Pretos. Mesmo assim, sua 

encenação era proibida dentro das igrejas. “- De primeiro, a gente fazia escondido dos 

padres, não tinha essa liberdade” – confessa no filme Cruzinha, uma das rainhas 

auxiliares. A comunidade do Capoval, onde André dos Santos filmou, talvez seja a 

única a quebrar esse protocolo. A outra audácia cometida por eles foi conquistarem com 

o filme Marambiré um prêmio no Festival Internacional du Film Panafricain de 

Cannes, em abril de 2018. 

Mas essa premiação André dos Santos não pode comemorar com Denise. Ela 

morreu em março de 2018 em decorrência da esclerose lateral amiotrófica, a mesma 

desenvolvida pelo físico Stephen Hawking. Tinha especial interesse pela linguagem 

iconográfica da Amazônia, tanto em cerâmicas quanto em geoglifos (desenhos 

gigantescos geométricos feitos em morros ou regiões planas). Sua relação com a 

antropologia visual se desdobrou para a etnografia audiovisual se tornando ao lado do 

marido grandes contadores de histórias amazônicas. Suas produções sobre a Floresta e 

seus habitantes contribuem para a proteção de suas formas de vida mais tradicionais 

ameaçadas constantemente pelo mito da modernidade e pelo discurso 

desenvolvimentista.  

O agronegócio e a exploração de madeira e minério seguem, na verdade, com a 

mesma lógica colonialista e taxam de primitivos e atrasados tudo que querem submeter 

ou fazer desaparecer do mapa. Segundo relatório da Global Witness sobre a morte de 

ambientalistas no qual o Brasil segue liderando a lista, “quase 90% dos defensores 

assassinados em 2017 morreram tentando proteger a Amazônia – uma área da qual 

dependem para sua subsistência(...).”12 Ironicamente a região segue sendo inóspita, 

mas agora para os pequenos agricultores, comunidades afrodescendentes e até mesmo 

indígenas. 

Quando perguntado sobre o que identificaria um remanescente de quilombola nos 

dias de hoje, André dos Santos responde, sem rodeios, que passa impreterivelmente 

pela sua relação com a terra. Ele está consciente dos quilombos urbanos, mas mesmo 

 
12 Fonte: Organização Não Governamental Global Witness. Relatório A que preço? Negócios 
Irresponsáveis e o Assassinato de Defensores da Terra e do Meio Ambiente em 2017. Inglaterra, 2018. 
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nestes, é possível perceber uma relação diferente com os espaços que ocupam. Talvez 

o pensador Abdias do Nascimento possa dar algumas pistas quando alcunha o termo 

quilombismo e o define como um movimento que tem início no século XV como 

resposta à compulsória utilização do uso da mão de obra de africanos escravizados no 

sistema da plantation. Para ele, é uma “ideia-força” contra o genocídio, a opressão, a 

desigualdade, o racismo. É “a continuidade dessa consciência de luta político-social” 

das populações negras que tem uma organização móvel “atendendo exigências do 

tempo histórico e situações do meio geográfico”. 

Tanto no documentário sobre a comunidade de Igarapé-Preto quanto a de Capoval 

é possível ver o pulsar do quilombismo. A partir de suas manifestações culturais, fica 

clara a sua íntima relação com a terra, de onde tiram o seu sustento, da qual cuidam e 

reverenciam. Eles cantam e dançam também como um ato político. Isso os mantém 

articulados, mesmo com tanto assédio externo, e preserva o sentimento de 

pertencimento. “Eu vou contar a história que a minha avó contava sentada em cima de 

uma clareira para nós...” é o convite feito por Biruca, no início do Marambiré. André 

dos Santos agora está experimentando contar outras histórias. O seu filme mais recente, 

Limiar, é um suspense a respeito de um garoto de apenas 7 anos preso dentro de um 

casarão numa noite sombria. Diz que jamais vai deixar de falar das populações afros 

porque tem muito a mostrar ainda sobre a cultura quilombola amazônica. E termina 

afirmando que o importante é garantir o olhar de diretores negros no cinema nacional. 

“A questão é ter mais espaço para o negro falar do negro e sobre o que mais ele quiser.” 

Para Santos (Bispo) as lutas identitárias afro-pindorâmicas são comuns e elas 

representam o que ele chama de contra-colonização. André dos Santos faz uso da 

linguagem audiovisual e de uma leitura própria da narrativa antropológica para, por 

meio da memória e se deslocando do lugar de objeto para o lugar de sujeito, produzir 

outras imagens insurgentes aos retratos que o Cinema sempre fez dos quilombolas e 

outros povos tradicionais e originários. 

Partindo deste cenário, pode-se ler que os editais públicos racialmente orientados 

de fomento ao cinema, um desdobramento da PNPIR para garantir a participação de 

afrodescendentes no mercado audiovisual, vieram abrir um caminho formal para a 

projeção de narrativas subalternizadas, dando visibilidade a um movimento periférico 

já existente de produção de linguagens, imagens, sentidos, afetos e representações feita 

por artistas visuais pretos. Uma estratégia importante para a produção de marcos de 

inteligibilidade, de combate ao racismo, ainda mais numa sociedade saturada pelo 
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audiovisual e na qual está em disputa uma concepção de país. Políticas como essas 

contribuem para produção de imagens mais complexas que ativam novos processos de 

subjetivação sobre as culturas e identidades negras no Brasil distante de exotismos, 

essencialismos ou comunitarismos tão comuns em documentários com perspectiva 

etnográfica, por exemplo, e que só contribuem para a construção de estereótipos e faz 

com que as diferenças ocupem o imaginário social como hierarquização. 
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