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RESUMO

Souza, Victor Martins de; Antonacci, Maria Antonieta. A poética e a política de 
Glauber Rocha e Sembene Ousmane. São Paulo, 2012, 247 pp. Dissertação de 
Mestrado  –  Programa  de  Pós-Graduação  em  História  Social,  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.

Discutimos os projetos cinematográficos e políticos de Glauber Rocha e Sembene 

Ousmane à luz do diálogo em imagens. Assim, centramos nossa análise em dois filmes: 

Der Leone have sept cabeças (1969-70), de Glauber, e Ceddo (1976), de Sembene. À 

maneira dos historiadores, estes cineastas recorreram ao passado para problematizar o 

presente. Em  Ceddo, Sembene reinventou tradições para questionar a história do seu 

tempo, mostrando aspectos mais sofisticados do colonialismo da África do Oeste. Em 

Der Leone have sept cabeças, há a convivência de tempos históricos distintos, nos quais 

o presente é posto em suspenso, portanto passível de questionamento. Neste processo, 

as tradições orais possuem papel preponderante, pois é a partir delas que é criticado o 

olhar enviesado do europeu em relação ao “Terceiro Mundo”. Assim, as afinidades aqui 

elencadas entre os cinemas de Glauber e Sembene permitem delinear novos olhares à 

filmografia de ambos, a partir de um diálogo diaspórico, tricontinental e político-cultural.

Palavras-chave
Cinema – História – África – Diáspora – Tradições orais
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ABSTRACT

Souza, Victor Martins de; Antonacci, Maria Antonieta (Advisor).  The poetic and 
the politic from Glauber Rocha and Sembene Ousmane. São Paulo, 2012, 247 
pp.  MSc.  Dissertation  –  Programa  de  Pós-Graduação  em  História  Social, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

We  discuss the  relation  between  Glauber  Rocha  and  Sembene  Ousmane’s 

cinematographics and political projects considering images dialogues. The focus of our 

analysis  is  on the movies  Der Leone have sept  cabeças (1969-70),  by Glauber,  and 

Ceddo (1976),  by  Sembene.  Using  the  technique  of  historians,  these  filmmakers 

problematized  the  present  from the  re-intepretation  of  the  past.  In  Ceddo, Sembene 

reinvented  traditions  with  the  intention  of  questioning  the  history  of  his  time,  and 

denounced West African colonialism to be more sophisticated than previously imagined. 

In  Der Leone have sept cabeças there exists different historical periods to question the 

present. In this process, the oral traditions have a preponderant role because they are 

used to critize the deformed European view concerning the Third World. Therefore, the 

relationship between the cinema of  Glauber and Sembene enables us to gain a new 

perspective  of  their  work,  through  the  diasporic,  tri-continental,  and  politically-cultural 

dialogue.

Keywords: Cinema – History– Africa– Diaspora– Oral tradition
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INTRODUÇÃO

No Brasil, nas Áfricas2 e na América Latina são muitos os cineastas que tiveram 

em  seus  horizontes  a  crítica  ao  cinema  dominante  e,  em  sentido  mais  amplo,  ao 

universalismo nas artes e  na cultura.  Esta  tomada de consciência  se insere  em um 

quadro mais amplo no qual  as chamadas nações neocolonizadas ou descolonizadas 

buscam cada vez mais questionar os valores e categorias impostos pelo colonizador 

europeu. Vale assinalar que os cineastas Sembene Ousmane3, do Senegal, e Glauber 

Rocha, do Brasil, fizeram parte deste processo.

Nos  temas,  na  estética  e  no  fazer  cinematográfico,  as  aproximações  são 

buscadas  e,  consequentemente,  observam-se  algumas  afinidades  entre  tais 

cinematografias. Ao analisar suas obras fílmicas elemento interessante vem à tona: o 

uso do cinema como instrumento de luta contra o colonialismo e o racismo.

O colonialismo, manifestado quase sempre pelo pensamento moderno ocidental, 

ignorou  todas  as  categorias  de  pensar  assentadas  em línguas  nativas  e  autóctones. 

Segundo Maria Antonieta Antonacci, “Desde fins do século XX, ultrapassando barreiras e 

preconceitos, vozes de homens e mulheres de culturas profanadas vem sendo captadas 

em várias formas de reverberação, por artistas e intelectuais empenhados em questionar 

a colonialidade discutindo perspectivas de decolonialidade de poderes, seres e saberes.”4 

Assim, os cineastas estão inseridos justamente neste debate, pois são estes os valores 

criticados em seus filmes.

Ao  olhar pelo  retrovisor  da  história,  percebe-se  que  aquilo  que  em  tempos 

anteriores  era  definido  como  intelectualmente  “atrasado”,  economicamente 

“subdesenvolvido,  geograficamente  “periférico”  ou  racialmente  “inferior”  hoje  adentra, 

não sem algum conflito,  o  campo dos estudos histórico-culturais  por  meio  de novos 

enfoques. O conhecimento contém muitas surpresas, dentre outras a aparência de que 

aquilo que era reivindicado como universal na realidade não o era.

2 Falamos em “Áfricas” para evitar certas generalizações que concebem o continente africano como um todo 
homogêneo. 
3 Em alguns textos o nome do cineasta é escrito como Ousmane Sembène, porém, optamos por usar a forma 
pela qual ele assinava suas obras (Sembene Ousmane).
4 ANTONACCI,  M.A. Decolonialidade de corpos e saberes.  Pesquisa financiada pelo CNPq, no triênio 
2005/2008.  Versão  apresentada  no I  Seminário Internacional  Áfricas:  historiografia  e  ensino de história, 
Salvador e Florianópolis, 2009, p.1.
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No  entanto, não  se  deve  achar  que,  de  agora  em  diante,  tudo  o  que 

sintomaticamente começou a ser estudado, tem ido ao encontro da “deslocalização” do 

paradigma moderno - dito eurocêntrico. Muito pelo contrário, tais referências ainda se 

refletem nos espaços intelectuais e acadêmicos, que ainda estudam povos e civilizaçãos 

de outros espaços a partir de grandes sistemas de pensamentos e referenciais teóricos 

universalizantes.  Nesse sentido,  o colonialismo e o neocolonialismo deixaram graves 

seqüelas nas suas ex-colônias, a exemplo de muitos temas que são estudados a partir 

de velhos enfoques. Daí ser comum a prepoderância de trabalhos que só problematizam 

a história da África a partir da escravidão, a história do Brasil colônia através do ciclo do 

açúcar  ou  o  cinema  brasileiro  em  contraposição  ao  cinema  hollywoodiano  e  euro-

americano.

Contudo, no seio deste processo, aflora uma infinidade de manifestações que tem 

feito  cair  por  terra  os  préstimos  estanques  e  engessados  do  ocidente.  Escritores, 

músicos,  pensadores,  intelectuais,  cineastas  e  demais  sujeitos  históricos  conjugam 

esforços para renovar suas narrativas e filosofias. Pode-se depreender que as práticas 

culturais de africanos,  ameríndios e asiáticos são ferramentas que podem ser usadas 

para contestar as canônicas visões europeias acerca dos povos colonizados.

No que se refere a este movimento mais amplo de contestação ao colonialismo, é 

interessante a observação do escritor jamaicano Stuart Hall, assinalando que no processo 

de descolonização das colônias africanas novas formas de descolonização deveriam ser 

reivindicadas. No dizer do autor, um dos eixos centra-se na “descolonização do Terceiro 

Mundo, marcado culturalmente pela emergência das sensibilidades descolonizadas”. Em 

diálogo com o psicanalista Frantz Fanon (1925-1961) complementa, “incluo aí o impacto 

dos  direitos  civis  e  as  lutas  negras  pela  descolonização  das  mentes  dos  povos  da 

diáspora negra.”5

Numa  visão  de  conjunto,  Hall  põe  a  descoberto  o  discurso  mais  ou  menos 

uníssono de intelectuais  afro-diaspóricos,  cujos  verbos declinam a descolonização  de 

mentes,  corpos  e  saberes.  Antilhanos  martiniquenhos,  como  Édouard  Glissant,  Aimé 

Cesáire e Frantz Fanon esforçaram-se para acalentar estes debates. 

Daí ser de grande relevância o pensamento de Fanon para compreender a crítica 

à descolonização mental, noção esta que irá reverberar nas obras de artistas e escritores 

de países do Terceiro Mundo, como os cineastas aqui estudados: Glauber Rocha (vide 

manifesto Estética da Fome, 1965; Autocrítica de um condenado da Terra, 1978; o filme 

Der  Leone  have  sept  cabeças,  1969) e  Sembene  Ousmane  (vide  as  produções 

cinematográficas e extra-cinematográficas).

5 HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. MG: UFMG, 2006, p.336.
14



A primeira das urgências do pensamento de Fanon perpassa a descolonização e 

a psicopatologia da colonização6.  Claro está que suas obras foram alimentadas pelos 

debates em torno dos movimentos de libertação anticoloniais, o que o aproxima ainda 

mais de outros intelectuais,  como os já citados: Glissant, Cesáire e Hall.  Na sua obra 

clássica, Os condenados da terra, Fanon descreve o processo de descolonização como 

uma criação de homens novos, observando que “o colonialismo não é nem uma máquina 

pensante, nem um corpo dotado de razão. Ele é a violência em estado de natureza que 

só pode ceder a uma violência maior”.7

Por essas vias,  é no recalcamento,  na repressão e na subsunção dos valores 

morais, estéticos e culturais do colonizado que se dá o triunfo do colonizador, por isso a 

insistência  em  descolonizar  mentes,  corpos  e  saberes.  Reside  aí  a  importância  do 

cinema,  pois  se  levar  em conta  as  obras  de  Sembene  Ousmane  e  Glauber  Rocha, 

percebe-se  uma  crítica  dirigida  à  pretensa  universalidade  da  cultura  eurocêntrica, 

fundamentada, inclusive, em estéticas alternativas. Merece menção a estética da fome 

inaugurada  por  Glauber  Rocha  e  o  dito  cinema  politique,  populaire  e  polemique8 de 

Sembene.

Possivelmente,  o advento  das  cinematografias  do  terceiro  mundo  redefiniu  a 

relação  dos  homens  de  cinema  de  nações  “subdesenvolvidas”  com  a  cultura 

estandardizada  made  in Europa  (movimentos  de  vanguarda)  e  América  do  Norte 

(Hollywood), fazendo suscitar novos debates em cine fóruns, festivais internacionais de 

cinema e demais veículos de comunicação.  Vale lembrar,  portanto, que a “novidade” 

abriu outra possibilidade mercadológica no campo cinematográfico, inclusive, no que se 

refere à produção, distribuição e exibição do produto cultural cinema.

Não  se pode perder de vista que ambos cineastas fizeram parte do chamado 

cinema  de  autor,  significando  dizer  que  seus  filmes  procedem  de  um  projeto  mais 

atrelado a suas visões de mundo,  diferenciando-se dos filmes produzidos em escala 

industrial. Em interessante artigo, o crítico Paulo Emílio Salles Gomes observa o papel 

da autoria no fazer cinematográfico. Ao diferenciar autores e artesões assinala:
A  obra  de  artesão  tende  a  ser  social,  não  no  sentido  de  crítica  revolucionária  ou 
reivindicadora, mas como expressão de idéias coletivas já estruturadas. A autoral  tem 
inclinação psicológica e sugere uma natureza humana conflitiva  [...]  O filme artesanal 
coaduna-se melhor com moldes clássicos, ou acadêmicos; o de autoria é romântico ou 
vanguardista.  O  mundo  exterior,  os  outros,  existem  objetivamente  para  os  cineastas 
artesanais. Quanto aos autores, eles debatem sobretudo os seus problemas, debatem-se 
neles, confessam9.

6 FANON, F. Pele negra, mascáras brancas. BA: UFBA, 2005, p.122.
7 FANON, F. Os condenados da terra. MG: UFJF, 1991, p.92.
8 Estes aspectos do cinema de Sembene Ousmane será melhor explanado no capítulo II. Sembene Ousmane:  
um notável desconhecido.
9 GOMES, P.E.S. Crítica de cinema no suplemento literário. VII. RJ: Paz e Terra, 1981, p.333.
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Contudo, falar em cinema autoral não implica em negar o processo coletivo da 

sétima arte, no qual existe uma equipe de profissionais: atores, fotógrafos, montadores, 

câmeras,  assistentes  etc.  Porém,  o  diretor  possui  uma  relação  estreita  com  estes 

profissionais que, inclusive, estão mais ou menos afinados com seu método de trabalho.

Do  contrário,  há  o  modus  operandi do  chamado  cinema  dominante,  do  qual 

Hollywood é o maior exemplo, em que os filmes são feitos em larga escala. Assim, todo 

o  processo  está  condicionado  à  vontade  dos  produtores  dos  grandes  estúdios, 

denominados  pelo  crítico  francês André Bazin  como “gênios  do sistema”.  São estes 

produtores que racionalizam todas as etapas do processo cinematográfico, conferindo ao 

mesmo uma estrutura administrativa. Este “sistema” é encabeçado por homens como 

Selnick,  Zanuk, Louis Mayer  e Irving Thalberg10,  dentre outros executivos de grandes 

estúdios (Paramount, Mayer, United Artists).

Contudo,  deve-se reconhecer  que  há  brechas  no  sistema,  o  que  permitiu  (e 

permite)  que  cineastas  talentosos  como  Alfred  Hitchcock,  Orson  Wells,  Bernado 

Bertolucci e François Truffault desenvolvessem trabalhos interessantes através destas 

companhias. O próprio Glauber Rocha, após receber o prêmio de melhor direção em 

Cannes (1969), com Antônio-das-Mortes (Dragão da maldade contra o santo guerreiro), 

foi convidado para trabalhar em Hollywood, recusando o convite. Ademais, Hollywood 

incorpora certos aspectos que são próprios do cinema de autor, como recursos técnicos, 

formas  de  narrar,  montagem  e  estilos.  Contudo,  o  método  de  trabalho  é  sempre 

associado à produção em larga escala, racionalizada em suas minúcias.

*

*       *

Ao longo deste estudo alguns termos serão bastante recorrentes, como a noção 

de Terceiro Mundo, já citada algumas vezes. Segundo Shohat & Stam “O termo surgiu 

como  resultado  do  vocabulário  condescendente  segundo  o  qual  tais  nações  eram 

‘atrasadas’,  ‘subdesenvolvidas’ e ‘primitivas’”.  Mais adiante observam, “Como coalizão 

política,  o  Terceiro  Mundo  se une  em torno  do  entusiasmo gerado  pelas  lutas  anti-

coloniais no Vietnã e na Argélia, e surge concretamente na conferência de Bandung de 

países  asiáticos  e  africanos  ‘não-alinhados’  em  1955”11.  Este  fator  é  de  grande 

relevância, já que, em plena Guerra Fria, estava mais do que provado que a geopolítica 

internacional  não  poderia  ser  pensada  a  partir  da  simples  bipolaridade 

capitalismo/comunismo,  significando dizer que, no seio deste processo,  os chamados 

10 SCHATZ, Thomaz. O gênio do sistema – a era dos estúdios em Hollywood. SP: Cia das Letras, 1991.
11 STAM, R.; SHOHAT, E. A crítica à imagem eurocêntrica. SP: Cosac Naify, 2006, p.55.
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países não-alinhados foram temas de diferentes debates e, não se tenha dúvida, assunto 

recorrente nas reuniões da CIA.

Entretanto, Stam & Shohat alertam que “nós últimos anos também presenciamos 

uma  crise  terminológica,  girando  em  torno  do  próprio  termo  ‘Terceiro  Mundo’”12. 

Acreditam  os  autores  que  “a  teoria  dos  três  mundos  não  apenas  mascara 

heterogeneidades, mas esconde contradições, passa ao largo de diferenças e obscurece 

semelhanças”13.  Além  disso,  o  discurso  nacionalista  do  Terceiro  Mundo  esconde  as 

diferenças  étnicas  fronteiradas  pelo  Estado-Nação;  há  que  se  considerar  a 

continentalidade de um país como o Brasil ou a heterogeneidade étnica de uma nação 

como o Senegal. É crível que este argumento questiona, inclusive, a noção de Primeiro 

Mundo. Na observação dos autores “os Estados Unidos, um país do Primeiro Mundo que 

sempre possui minorias de indígenas e afro-americanos, está se aproximando de um 

estado de Terceiro Mundo devido a levas de migrações pós-independência”14.

Por  certo,  os paradigmas alteram-se e,  para além do nacionalismo,  o imenso 

“quintal”  de um país já não confere identidade a sujeitos em contínuo deslocamento, 

notadamente, em nações que elegeram como valores identitários os préstimos de uma 

minoria. Evidentemente, o que deu “à carne do mundo”15 esta diversidade foi justamente 

o fenômeno da diáspora negra, que obriga a pensar determinados eventos em conjunto, 

a exemplo  do diálogo cinematográfico estabelecido entre Glauber Rocha e Sembene 

Ousmane.

Ambos os cineastas iniciaram suas atividades no contexto da década de 1960, 

período  em  que  ocorreu  o  nascimento  das  chamadas  novas  cinematografias.  Este 

impulso  foi  abastecido,  num  primeiro  momento,  pelos  sentimentos  nacionais,  e, 

posteriormente,  ganhou  contornos  tricontinentais  amarrados  pela  pujança  da 

“decolonialidade”16 cultural. No Brasil, o nacionalismo era uma questão que permeava a 

crítica e a produção cinematográfica do período17.  Por isso, os inúmeros depoimentos de 

Glauber  Rocha  e  Paulo  Emílio,  dentre  outros  homens  de  cinema,  denunciando  a 

situação  colonial  de  nossa  cinematografia.  Conforme  observou  Ismail  Xavier,  “A 

organização tradicional do mercado exibidor em função dos interesses estrangeiros, a 

presença dominante dos filmes de países capitalistas, notadamente os Estados Unidos, 

as dificuldades de viabilização da produção brasileira são dados já antigos a marcar os 

debates, e, dos anos 50 para cá, tornou-se mais incisiva a dimensão nacionalista das 

12 Idem, p.56.
13 Idem, pp.56-57.
14 Idem, p.57.
15 Nos termos de Édouard Glissant.
16 Conceito trabalhado por Walter Mignolo, que consiste em trabalhar com a idéia de descolonização.
17 XAVIER, I. O cinema brasileiro moderno. SP: Paz e Terra, 2001, p.60.
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propostas de maior  repercussão”18.  Nesse sentido,  o fio  condutor  deste debate  foi  o 

desenvolvimento e a libertação nacional da sétima arte.

No Senegal, de Sembene Ousmane, o quadro cinematográfico era diferente, mas 

não menos crítico. Os filmes que passavam nas salas de cinema não eram nem um 

pouco condizentes com a realidade dos africanos. Os produtos culturais do colonizador 

eram  vistos,  consumidos  e  digeridos  pelos  telespectadores  locais.  Filmes  made  in 

Hollywood,  nos  quais  os  africanos  apareciam  como  figurantes  ao  lado  de  zebras  e 

camelos, como um contínuo amorfo de uma paisagem exótica.  Quanto às produções 

locais?  Não  existiam!  Isso  só  ocorreu  em meados  da  década  de  1960,  quando  da 

produção do curta  Borom Sarret  (1963), do longa  La Noire de...(1966),  de Sembene 

Ousmane, e das demais produções de cineastas senegaleses, pioneiros neste processo.

 Ao longo dos movimentos de independência das colônias africanas houve uma 

tendência  a  partir  da  qual  o  discurso  cientificista  e  evolucionista  de  matriz  europeia 

passou a ser cada vez mais questionado, tendo o cinema um papel preponderante. A 

julgar  pelo  cinema  de  Sembene,  estes  filmes  trouxeram  reflexões  associadas  aos 

imperativos da época, tendo em vista as especificidades de Estados-nações que, como 

observou o historiador senegalês Boubacar Barry, “foram postos entre parênteses por 

um  século  de  domínio  colonial”.19 Estando  cônscios  disso,  os  cineastas  africanos 

tomaram o controle de suas imagens e buscaram (e buscam) reescrever suas próprias 

histórias.

Observa-se que  os  movimentos  cinematográficos  surgidos  a  partir  do  ideário 

“terceiro  mundista”  foram embalados  por  correntes  estéticas  distintas,  a  exemplo  do 

cinema de Eisenstein,  do teatro brechtiano, do neorrealismo italiano e até mesmo da 

escola inglesa de documentário encabeçada por John Griersson. No que se refere ao 

cinema de Glauber Rocha, há um elemento muito interessante que só é compreensível 

se for levado em conta a vida cultural da Bahia nas décadas de 1950 e 1960.

O antropólogo Antônio Risério  observa que neste contexto houve de fato uma 

avant-garde bahiana,  período  no  qual  a  Bahia  se  abriu  para  um “considerável  fluxo 

internacional  de  informações  estético-intelectuais”20,  inclusive,  partindo  de  reflexões 

embaladas por problemas locais. É importante destacar a participação de personalidades 

e  instituições  que  tiveram  papel  relevante  e  influente  neste  movimento.  Data  deste 

período a fundação do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da Universidade da 

Bahia21, em 1959, projeto encabeçado pelo português Agostinho da Silva e apoiado pelo 

18 Ibidem.
19 BARRY, B. Senegâmbia: o desafio da história regional. Tradução: Ângela Melim, RJ: Sephis,, p.36.
20 RISÉRIO, A. Avant-garde na Bahia. SP: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995, pp.13-14.
21 Para um aprofundamento sobre o assunto, consultar o trabalho de OLIVEIRA Jr, Gilson Brandão de. 
Agostinho da Silva e o Centro de Estudos Afro-Orientais. SP: Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em História da FFLCH-USP, 2010.
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reitor-fundador desta insituição, o médico Edgard Santos. O empreendimento fomentou 

uma  série  de  estudos  voltados  ao  continente  Africano,  tendo  em  vista  intercâmbios 

culturais entre África e Bahia – vale lembrar a política externa do governo Jânio Quadros, 

que buscou em 1961 estreitar o diálogo com as nações africanas22; ou nas instituições 

baianas que até os dias de hoje são referencias no estudo sobre o tema, ou ainda as 

políticas públicas fomentadas a partir deste reconhecimento mútuo, em que a presença 

africana no Brasil é pensada enquanto herança cultural e não como impasse à civilização 

e  progresso,  conforme  acreditava  a  intelligentsia do  Instituto  Histórico  e  Geográfico 

Brasileiro (IHGB) em meados do século XIX e os anatolianos do início do XX23.

Risério lembra que “No plano local [baiano], a principal iniciativa [do CEAO] veio a 

ser bem simples: atender ao interesse dos congregados no candomblé, e ao desejo, que 

tinham, de reforçar os tênues laços diretos que conservavam com a África”24. É crível que 

havia diversos segmentos sociais já bem articulados, para não sugerir que este quadro 

só foi fomentado a partir de ações institucionais.

Outra presença de destaque foi a da arquiteta Lina Bo Bardi, que em finais de 

1950 dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Ao chegar ao Brasil, a artista 

trazia consigo rica experiência estética e política, que se fundiu com as particularidades 

locais da Bahia: as afinidades com as temáticas populares, o diálogos com os artistas 

baianos, como o próprio Glauber; e a tomada de consciência dos problemas artísticos e 

sociais da cultural local. Na precisa observação de Risério, “Lina Bardi evoluiu para uma 

pesquisa  aprofundada  da  realidade  brasileira,  desde  os  aspectos  físicos  aos 

antropológicos; fazendo um levantamento dos objetos de uso popular, encontrando sua 

propriedade formal e conteudística”.25

Neste  ambiente,  estava  inserido  o  cineasta  Glauber  Rocha.  Neste  caldeirão 

baiano,  os problemas também poderiam ser pensados para além da subjetividade do 

artista,  enquanto  impasses  coletivos  de  determinada  geração,  em  rica  troca  de 

experiências, savoir-faire, problemas comuns, visões de mundo... Não gratuitamente, Bo 

Bardi acompanhou de perto as filmagens de Deus e o diabo na terra do sol (1964), do 

mesmo modo que Glauber “encantou-se” ao ver a arquiteta improvisar, após um trágico 

incêndio, um novo cenário para a apresentação de uma peça de Brecht, fazendo uso das 

cinzas remanescentes do antigo cenário.26

Por  fim,  poderiam-se  mencionar  muitos  outros  artistas  e  intelectuais  deste 

período  com  os  quais  Glauber  esteve  em  contato,  tais  como  o  maestro  Hans  J. 

Koellreutter, o antropólogo Pierre Verger, o já citado reitor Edgard Santos, os músicos 

22 RISÉRIO, A. op. cit, p.55.
23 MICELI, S. Intelectuais à brasileira. SP: Companhia das Letras, 2001.
24 RISÉRIO. Op. cit, p.59.
25 Idem, p.112.
26 Entrevista de Walter Lima Jr, extras do dvd Deus e o diabo na terra do sol.
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Caetano  Veloso  e  Gilberto  Gil,  dentre  outros  tropicalistas.  Entretanto,  é  interessante 

notar o modo como estes artistas estavam antenados com as práticas e manifestações 

populares, o que possibilitou a Glauber captar as tensões sociais deste ambiente, pois 

sua obra sempre esteve atrelada aos valores populares, que é o seu grande substrato 

estético, a exemplo da oralidade que é própria do seu cinema. Nas palavras do professor 

Gilberto Felisberto Vasconcellos, “Glauber não foi um pesquisador da ciência do folclore, 

embora tenha sido um intelectual  formado pela  oralidade  e  imagética  do folclore  no 

Nordeste. É nisso que reside o aspecto fundamental de seu pensamento”27. 

No que diz respeito à  oralidade, ela pode ser pensada enquanto  performance, 

para usar uma expressão de Paul Zumthor, visto que a voz jamais pode ser concebida 

fora do corpo que a compõe. Ao lembrar filmes como  Deus e o diabo e  O dragão da 

maldade  contra  o  santo  guerreiro,  percebe-se que a  performance oral  se  manifesta, 

quase  sempre,  por  meio  da  literatura  de  cordel,  estando  fortemente  circunscrita  em 

tradições  orais  africanas.  Estes  elementos  conferem  ao  cinema  de  Glauber  certa 

particularidade. Ao observar a fala das personagens, as canções que pontuam as cenas 

e a musicalidade é visível a complexidade de tais oralidades.

Além de performance, a oralidade é prática narrativa que traz em seu bojo valores 

enraizados à memória social de determinada cultura, em que a própria  performance é 

também  concebida  enquanto  elemento  cultural.  Como  observou  J.  Vansina  “Uma 

sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diário, mas 

também como um meio de preservação da memória dos ancestrais”28. Assim, deve-se 

conceber a oralidade como uma “atitude diante da realidade e não como uma ausência 

de habilidade”29. Nessa concepção, para compreender os valores das sociedades orais é 

necessário  aproximar-se  deste  modo  de  pensar  oral,  dos  seus  provérbios, 

musicalidades,  ritmos,  danças,  performances,  cantos  e  contos.  Conforme  alerta 

Antonacci:
Em muitos sentidos, contos orais suscitam questões que permitem rever concepções e 
relações  tempo  e  espaço;  convivências  cultura  e  natureza;  interfaces 
corpo/crenças/equilíbrios  físicos,  mentais,  espirituais;  dinâmicas  vida  e  morte; 
saberes/artes/ofícios/ética,  subjacentes  a  significados,  perspectivas  de  mundo, 
responsabilidades, solidariedades de modos de vida lastreados em saberes oralmente 
vivenciados, produzidos, preservados, transmissíveis. 30

Ainda nesta linha de reciocínio, Mineke Schipper elucida que, “Um ‘texto’ oral não 

existe por si mesmo, sem performance: a presença mesma do apresentador, do contador 

de história, do cantor – sem o qual a literatura oral não pode ao menos existir – é uma 

27 VASCONCELLOS, G. F. Glauber Pátria Rocha Livre. SP: SENAC, 2001, p.8.
28 VANSINA, J. A tradição oral e sua metodologia. In: Ki-Zerbo (org.) História Geral da África, São Paulo, 
Ática, 1982, p.193.
29 Idem.
30 ANTONACCI, M. A. Corpos sem fronteira. Separata da Revista Projeto História, n.25, SP: Educ/PUC, 
2002. p.213.
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característica fundamental  que foi  muitas vezes esquecida no passado”31.  Entretanto, 

conforme observou Jan Vansina, “Nem toda manifestação verbal é uma tradição oral”32. 

Com isso o autor alerta para os textos orais que não tem por objetivo “a transmissão de 

evidências para as gerações futuras”33, tais como o boato que resulta do “ouvir dizer” e 

que se deforma; ou ainda, novas criações que bebem de outros textos orais.

Diferente do boato ou demais compósitos orais,  tradições orais  fazem uso de 

recursos mais autênticos para veicular suas mensagens, que igualmente se traduz em 

performances.  As  palavras  faladas  não  são  apenas  sons  lançados  ao  vento,  mas 

mensagens  portadoras  de  “n” sentidos:  rítmicas,  simbólicas,  sinestésicas,  gestuais, 

figurativas, espaciais. Falar de tradições orais sem considerar o corpo, seria o mesmo 

que abordar o cinema sem levar em conta o movimento - cinema sem movimento é 

fotografia, oralidade sem o corpo é opacidade. Tradições orais porque tradições rituais, 

cerimoniais e musicais, sendo o corpo seu principal veículo de mediação de informação, 

valores, saberes e fazeres.

Novamente lembrando Antonacci, “corpos assumem configurações, plasticidade, 

significados, sentidos, em seus universos culturais”.34 Neste sentido, ser corpo implica 

em ter um nome e desempenhar um papel social, se é verdade que o nome é o corpo 

social, é crível que o corpo é o nome físico, faces da mesma moeda, gêmeos univitelinos 

e indissociáveis.

No universo judaico-cristão, o corpo é um vaso, um veículo usado por Deus, que 

é  abandonado  quando  o  homem  (e  a  mulher)  substituem  o  mundo  imanente  pelo 

transcendente. Em Salmos, Salomão enuncia:
Os sábios morrem, perecem junto com o imbecil e o insensato, deixando sua fortuna para 
outros. O túmulo é sua morada perpétua e sua casa, de geração em geração, embora 
tenham dado o seu nome às terras! O homem não permanece com o seu esplendor, é 
como animal que perece. Esse é o caminho dos que confiam em si, o destino dos homens 
satisfeitos. São como rebanho destinado ao túmulo: a morte é o seu pastor, vão direto 
para a sepultura; sua figura se desvanece, e o túmulo a sua moradia.35

Extraído do Velho Testamento, o fragmento expõe aspecto caro ao cristianismo, o 

homem, juntamente com seu corpo, enquanto presença fugaz e efêmera no mundo, visto 

que os valores humanos são antípodas dos valores espirituais. Cabe lembrar que em 

seus versículos, Salomão faz analogia com os animais para tratar da degeneração do 

caráter  dos  homens:  “como  animal  que  perece”  ou “rebanho  destinado  ao  túmulo”, 

evidenciando outro traço judáico-cristão, em que o homem se coloca como dominador 

31 SCHIPPER, M. Oral literature and written orality. In: Beyond the boundaries: African Literature and 
Literary Theory. London: Allison & Busby, 1989, p. 64-78.
32 Idem, p.158.
33 Idem, p.159.
34 ANTONACCI, M. A. Corpos em fronteiras. In: Revista Projeto História. N. 25. SP: Educ, dez-2002, 
p.146.
35 Livro de Salmos, cap.49, vs. 11-15. Bíblia Sagrada.
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frente à natureza, que se coaduna a outro fragmento bíblico, “Então Deus os abençoou e 

lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes 

do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra”36.

A  este  respeito,  é  oportuno  mencionar  a  pesquisa  da  historiadora  norte-

americana Patrícia Seed, cujo tema recai justamente neste espírito de dominador que 

impulsionou  as  grandes  navegações  ao  longo  do  século  XV  e  XVI37,  a  exemplo  de 

Hernan Cortes e Pizarro nas terras dos incas, maias e astecas; dos colonos ingleses na 

América dos apaches e peles vermelhas;  dos navegadores portugueses, franceses e 

holandeses nas terras dos tupis, tupinambás, aimorés e na África como um todo, a lista é 

extensa. Tudo para elucidar que estes exploradores eram movidos por este espírito de 

domínio da natureza. Assim, sendo os indígenas concebidos como uma “continuidade” 

das terras colonizadas, estava justificado o domínio do homem pelo homem, amparado 

inclusive pelas armas, pela escrita e pela fé cristã: o corpo catequizado, racionalizado e, 

posteriormente,  domesticado  –  força  motriz  e  combustível  usado  para  abastecer  a 

máquina do progresso.

Contudo, se por um lado o cristianismo disseminou a ideia do corpo enquanto 

veículo de pecado, já nas sociedades africanas o corpo é um suporte significativo para a 

mediação de conhecimento, informações e, até mesmo, elo com o transcendente. Ao 

analisar as práticas do candomblé, Vilson de Souza Jr. observou que:
Com base na relação estabelecida com a terra, para o povo de santo, o homem é corpo; 
ele é o seu próprio corpo, e não há nada mais próximo dele do que esta realidade, sua 
corporeidade, sua sensualidade. Se a terra entendida como parte que a todo tempo está 
sendo individualizada por Iku é cultuada como um ancestral Onilé, o corpo é a grande 
representação desse deslocamento de matérias ancestrais [...]   a iniciação propicia ao 
indivíduo  perceber-se  parte  do  sagrado,  carne  de  mesma  carne,  sangue  do  mesmo 
sangue. 38

Em  Barravento  (1961),  primeiro longa de Glauber Rocha,  a personagem Aruã 

possui  o corpo fechado.  Amparado nos mandamentos do candomblé,  o escolhido de 

Iemanjá é proibido de “se deitar” com qualquer mulher, pois isto traria a sua ruína. Seu 

deve ser preservado para o bem da comunidade de Buraquinho. Assim, de acordo com 

Souza Jr. 

O fechamento do corpo diz respeito a um equilíbrio alcançado graças ao relacionamento 
entre  o  fiel  e  os  orixás.  Fechar  o  corpo  é  o  mesmo  que  passar  por  uma  série  de 
prescrições rituais capazes de garantir a sua proteção. Ter corpo fechado significa ter 
axé, ter força, força que pode aumentar ou diminuir. É ter poder, sucesso, realizações. 
Significa  estar  sadio.  O  corpo  se  abre  em  algumas  circunstâncias  ou  momentos 
específicos da vida,  quando o axé diminui e o corpo fraqueja,  o que se expressa na 
doença.39

36 Livro de Gênesis, cap.1, vs. 28. Bíblia Sagrada.
37 SEED, Patrícia. Cerimônias de posse na conquista européia do Novo Mundo. SP: UNESP, 1999.
38 SOUZA Jr, Vilson de, As representações do corpo no universo afro-brasileiro. In: Revista Projeto 
História. N. 25. SP: Educ, dez-2002  p.128.
39 Idem, p.138.
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Conceber o corpo enquanto um portador de conhecimento nos põe em contato 

com  uma  fenomenologia  de  outra  ordem.  A  própria  categoria  “fenomenologia”,  de 

imediato remete a um cânone filosófico made in ocidente: Husserl, Sartre, Hegel, Merleau 

Ponty. Entretanto, pensar para além destes autores, amplia a categoria, sendo possível 

falar  de  uma  fenomenologia  africana  pautada  em  saberes  vivenciados.  Ora,  se  a 

fenomenologia  se  refere  a  uma  experiência  ou  atividade  constituída  por  atos, 

possivelmente que para uma sociedade cujo saber se ampara na experiência vivida e na 

vida comunitária a “fenomenologia” não é algo estranho.

O escritor e dramaturgo nigeriano, Esiaba Irobi, possui refelexão interessante a 

este respeito:
Para  entender  as  contribuições  dos  africanos  da  diáspora  que,  entre  1441  e  1865, 
chegaram aos Estados Unidos e ao Novo Mundo, temos que primeiramente compreender 
a concepção de fenomenologia não somente a partir do ponto de vista de Hegel, Husserl,  
Sartre ou Maurice Merleau-Ponty, mas também mediante a perspectiva africana e afro-
diaspórica. Isto é de extrema importância, pois a fenomenologia enfatiza ‘o engajamento 
na experiência  vivida  entre  a  consciência  individual  e  a  realidade enquanto  fenômeno 
mental e sensorial’.40

Este alargamento categórico, proposto pelo autor,  implica em considerar outros 

elementos no que diz respeito à mediação do conhecimento, visto que, pensando em 

tradições orais  africanas,  os valores comunitários são passados por meio de rituais  e 

cerimoniais,  reforçados  por  músicas,  danças,  canções,  espetáculos,  configurações 

espaciais, artes figurativas, linguagens de tambores, transmitidos “fenomenologicamente 

de geração a geração.”41 Então, o suporte maior desta fenomenologia é o corpo. 

No plano existencial, a fenomenologia traz a lume formas de viver e experimentar 

contatos com o mundo, “obrigando” a interagir com uma cosmogonia mais ampla e, como 

assinalou  Esiaba  Irobi,  “põe  o  ser  humano  em contato  com seus  valores  e  consigo 

mesmo, além de lhes dar acesso a uma verdade e até mesmo a um reino espiritual” 42. 

Na  esteira  de  Maurice  Merleau-Ponty,  “a  fenomenologia  é  uma  experiência 

incorporada [...] ser um corpo é estar ligado a certo mundo, pois nosso corpo não está 

essencialmente no espaço, mas pertence a ele.”43 Em diálogo com Ponty, Irobi declara 

que  a  observação  do  filósofo  fenomenologista  não  é  nenhuma  novidade  para  os 

africanos,  notadamente,  devido  à  importância  dada  ao  corpo  pelas  sociedades  de 

tradições orais, sendo o mesmo concebido como centro de percepção e expressão do 

mundo físico e espiritual. Esiaba Irobi fala do corpo enquanto portador de memória: 

40 IROBI, E. O que eles trouxeram consigo:o Carnaval e a Persistência da Performance Estética Africana  
na Diáspora. Trad: Victor Martins de Souza. In: Journal of Black Studies, v.37, n.6, jul/2007, p.1
41 Idem.
42 Idem, p.3.
43 Idem.
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Como a ontologia da maioria dos povos africanos é primordialmente espiritual, o corpo 
físico incorpora, num certo nível, um hábito memorial por meio da qual certas atividades 
funcionais,  tais  como  subir,  esculpir,  prostrar-se,  manusear,  gesticular  e  andar  são 
inventadas e praticadas. Num segundo nível de modelagem (exemplo mais complexo: o 
sistema  de  comunicação  metalingüístico),  as  sociedades  africanas  conscientemente 
acostumam-se a uma semiologia corpórea através da qual o corpo torna-se receptáculo 
simbólico e expressivo do transcendente, assim como  as ideias filosóficas associadas à 
religião, à adoração, ao divino, à cerimônia ritual, à celebração, à guerra, ao matrimônio, 
aos funerais, à realeza, à política, e assim por diante.44

Através de um estudo de caso, Irobi observa que, em Gana, os ashanti possuíam 

uma dança denominada Kete altamente estilizada, reservada somente aos membros da 

família  de determinado clã.  Mesmo depois  de capturados e vendidos como escravos, 

tanto os membros desta família quanto outros ashanti, que tinham visto e incorporado a 

performance em seus corpos, ainda eram “capazes de repetir os aspectos da dança por 

meio da memória corporal”, mesmo após se esquecerem de sua língua nativa45. Neste 

sentido, a dança, enquanto legado semiótico, torna-se  performance da identidade e de 

uma memória semi-lembrada como se fosse um “vocabulário fenomenológico”.

Irobi igualmente descreve processo parecido ao relatar uma canção do Suriname, 

cujos  versos  saídos  da  boca  de  uma  mulher  elucidam  o  processo  diaspórico:  “Aqui 

podemos ter  sido reduzidos a servos e criados /  Mas ainda assim nos orgulhamos e 

dançamos de cabeça erguida / Pois ascendemos de um povo digno e altivo”.46 A canção 

pontuava uma coreografia na qual a mulher, por meio de balanços suaves, mantinha o 

tronco  ereto  e  as  mãos  erguidas,  semelhantes  aos  movimentos  de  uma águia,  cujo 

“sorriso no rosto afastava o semblante de dor que estampava sua face”.47

Músicas,  canções  e  corpos.  Um saber  vivenciado,  nunca  é  um conhecimento 

individualizado porque compartilhado. Isto reforça ainda mais a importância das tradições 

orais  para  pôr  o  indivíduo  em  contato  com  a  ancestralidade,  em  que  os  valores 

transmitidos remetem às raízes culturais, veiculados por meio de uma memória corporal.

Paul Connerton em,  Como as sociedades recordam, reconhece ter o corpo uma 

memória48.  Em diálogo com o autor,  Irobi declara que “em todas as culturas muito da 

coreografia da autoridade é expressa através do corpo”; além disso, afirma que o conceito 

de coreografia dos africanos é bem mais avançado do que os exemplos expostos por 

Connerton49. Nesta linha de raciocínio, uma vez que no ocidente valorizou-se a escrita em 

detrimento de outras formas de comunicação, a compreensão dos ocidentais acerca do 

corpo foi drasticamente afetada, como argumenta o autor:

44 Idem, p.3-4.
45 Op. cit, p.4.
46 Idem.
47 Idem.
48 CONNERTON, Paul. How societies remember. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p.74.
49 Op, cit, p.4.

24



Podemos argumentar que a dança e o poder somatogênico do corpo têm sido fortemente 
desvalorizado  no  Ocidente,  em  grande  parte  devido  à  própria  história  ocidental:  a 
estigmatização  judaico-cristã  do  corpo  como  instrumento  do  pecado;  e  a  Revolução 
Industrial  que  industrializou  muitas  sociedades  europeias,  assim  como  os  corpos  das 
pessoas, afastando-as das suas comunidades, rituais, celebrações, festas e cerimoniais 
agrários, em grande parte provenientes de práticas nativas: dança, teatro e carnaval com 
flores50.

Em muitas sociedades africanas, a dança e a música são as formas mais usadas 

para a veiculação de valores.  No dizer  de Irobi isto ocorre porque a dança é usada 

enquanto  “instrução  sinestésica”,  sendo  o  principal  meio  para  a  “codificação  da 

percepção do nosso mundo interior e exterior”. No ponto alto de sua análise, argumenta 

que os valores essenciais africanos foram translocados para o Novo Mundo através da 

fenomenologia  e  da  instrução  sinestésica.  Aqui  chegando,  novos  valores  foram 

reincorporados,  através  de  crioulizações.  Nesta  concepção,  foram  criadas  “escritas 

performativas”.  De  fato,  estas  representações  são  visíveis:  carnavais,  capoeira, 

candomblé, blues, samba, jazz, jongo, dentre outros.

As ideias trazidas pelo autor ajudam a compreender melhor a quintessência da 

cosmogonia africana, mostrando que a mediação do conhecimento não é dissociada das 

demais práticas da comunidade. A noção de fenomenologia, trabalhada por Irobi, obriga 

a pensar a oralidade na sua relação com rituais e cerimoniais: timbre e impostação de 

voz,  pintura do corpo,  ritmos de tambores,  montagem de cenários,  danças e gestos, 

confecções de instrumentos. Pensar a cultura africana a partir destes aspectos é buscar 

a natureza das coisas mediante uma essência de categorias interligadas, e não fatiadas, 

como tem insistido o ocidente; lembrando Hampâté Bâ, “um saber especializado nunca é 

especialista”.

Em Deus e o diabo, o cordel cantado pela voz do cantor Sérgio Ricardo é o fio da 

narrativa da obra, do mesmo modo que em  Barravento a musicalidade e dança afro 

estão sempre presentes na vida comunitária. Tanto os cantos das iaôs quanto a música 

e as danças do terreiro são manifestações da oralidade e, portanto, elementos típicos de 

um modo de vida comunitário próprio de povos afro: performances teatrais, musicalidade 

e  cosmogonia.  Neste  sentido,  o  cineasta  brasileiro  faz  uso  destes  valores  para 

questionar  a  racionalização  ocidental,  uma  forma  de  fugir  da  mimese dos  padrões 

estéticos e culturais hegemônicos. Em seu manifesto Estética do sonho (1971), Glauber 

explicita sua proposta:
As raízes  índias  e  negras  do  povo  latino-americano devem ser  compreendidas  como 
única  força  desenvolvida  deste  continente.  Nossas  classes  médias  e  burguesias  são 
caricaturas  decadentes  das  sociedades  colonizadoras.
A cultura  popular  não é o que se chama tecnicamente de folclore,  mas a linguagem 
popular de permanente rebelião histórica51.

50 Idem.
51 ROCHA, G. Manifesto A estética do sonho. 1971
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O cineasta propunha a negação dos valores advindos do colonizador, recorrendo 

às  “raízes”  nativas  e  africanas,  elementos  explorados  em  seus  filmes.  O  esforço 

antiimperialista da estética do cineasta chamou atenção de outras cinematografias do 

chamado Terceiro Mundo, a exemplo de realizadores e artistas africanos.
Glauber Rocha, sem dúvida o mais original dentre os cineastas brasileiros, foi o primeiro 
que expôs politicamente o simbolismo popular do Brasil. Em Deus e o Diabo na Terra do  
Sol, encontra-se toda a liberdade da arte popular pelo relato caótico, difuso e ‘bárbaro’,  
que  sem entraves,  sem progressão  dramática  e  sem lógica,  mistura  temas e formas 
extravagantes52.

Nesta mesma linha de pensamento,  o documentarista senegalês, Samba Felix 

N’Diayl, ao relembrar a cinefilia dos anos 1960 observa:
Discutíamos os filmes. Havia uma proposta que nos interessava a partir do momento em 
que nos apropriamos da cinemateca, que era o discurso transmitido por aqueles filmes, a 
mensagem e, além disso, a estética. Como filmar? Como podemos filmar na África hoje? 
Colocando a câmera em um tripé da altura de uma mesa? Na África não é sempre que  
sentamos  em  volta  de  uma  mesa.  Começamos  a  nos  perguntar  se  para  filmar,  por 
exemplo, uma família que está sentada no chão, poderíamos nos sentar no chão e filmar 
da mesma altura. E isso porque tínhamos os filmes japoneses e também os do Cinema 
Novo brasileiro. E nos demos conta de que não havia subdesenvolvimento em relação à 
técnica. É a maneira com a qual você mexe a câmera que faz a diferença. O que achamos  
mais importante quando vimos os filmes brasileiros é que havia uma maneira brasileira de 
movimentar a câmera53. 

Merece  destacar  que a partir  dos  anos 1950 e 1960,  durante  o  processo de 

independência  das  nações  africanas,  houve  grande  preocupação  da  intelectualidade 

negra em (re)pensar o seu passado e suas práticas epistemológicas, levando em conta 

seus  costumes  e  tradições.  O  debate  empreendido  lançou  olhares  para  os  valores 

afrodiaspóricos, evidenciando afinidades estéticas negro-africanas. Conforme elucidou o 

nigeriano Nobel de Literatura, Wole Soyinka, em meados da década de 1970:
A simbologia de Iemanjá, Oxossi, Exu e Xangô orientam uma existência promíscua não 
apenas com os santos católicos romanos mas também misturados com as tecnologias do 
século XX e o expressionismo revolucionário da arte mural de Cuba, Brasil e grande parte 
do Caribe54.

Dentre as tecnologias mencionadas por Soyinka, pode-se considerar o cinema. 

Ademais,  as entidades das quais  fala o autor são familiares  à cultura afro-brasileira, 

orixás recorrrentes nos filmes de Glauber Rocha.

Em razão do estreito diálogo do cineasta com a África e, consequentemente, da 

forte oralidade presente em sua cinematografia, muitos dos “jovens” cineastas africanos 

voltaram os olhos  para  o  trabalho  do artista  brasileiro,  como o senegalês  Sembene 

52 DIENE, D. La création audiovisuelle en Afrique, In: Mohamed Aziza (org.) Patrimoine culturel et  
creation contemporaine. Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines, 1977, p.159. (Tradução de nossa 
responsabilidade).
53 N’DIAYL, S. F.; África, Ozu, Cinema Novo e câmera no chão. In: Cinemais, n.8 – nov-dez, 1997, p.41-
42.
54 SOYINKA, W. Morality and aesthetics in the ritual archetype. In: Colloque sur Litterature et esthetiques 
negro-africaines. Dakar: Les nouvelles editions africaines, 1979.
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Ousmane.  Assim, este é um dos pontos de partida deste trabalho, pois o que levou a 

aprofundar estas questões foram os temas e abordagens discutidos durante o Colóquio 

sobre literatura e estética negro-africana, realizado em Dakar, em 197455.

Neste  evento,  foi  uma  constante  a  comparação  entre  a  estética  afro  e 

afrodiaspórica,  além  do  paralelo  estabelecido  entre  as  culturas  do  Terceiro  Mundo, 

discurso  muito  afinado  com o pensamento  de Glauber  naquele  período.  Igualmente, 

neste colóquio houve grandes esforços por parte de toda uma geração de intelectuais 

em  pôr  às  claras  suas  insatisfações  frente  às  visões  eurocêntricas  acerca  de  suas 

culturas.

Neste  contexto,  o  cineasta  Sembene  Ousmane  inseriu-se  em  tais  debates, 

ocasião em que produziu uma quantidade considerável de filmes e manifestou grande 

admiração  pela  estética  do  cineasta  brasileiro,  a  julgar  pelos  fortes  elementos  orais 

presentes nas obras de Glauber. Conforme observou Maria Antonieta Antonacci,  “em 

seu  movimento  de  imagens,  enquadramentos  e  estética  [Sembene]  dialogou 

especialmente  com  a  filmografia  de  Glauber  Rocha,  que  também  produzia  cinema 

baseado em tradições orais e em matrizes afrobrasileiras”.56

A este respeito, é significativa a observação de Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, 

durante o Colóquio de 1974:
O cinema pode constituir  em África um instrumento cultural de base, reencontrando a 
função que desempenha o modo oral de comunicação – não porque repeteria ou adotaria 
as mensagens veiculadas pela tradição, mas por ser o primeiro a reencontrar a função de 
animação coletiva57.

Observa-se que, em certa ocasião, Sembene declarou “Há muita coisa que não 

nos foi ensinada, que corremos o risco de perder: com o cinema, podemos salvaguardá-

las, e as pessoas podem vê-las.” 58. Cabe destacar que no continente africano, a julgar 

pelos  estigmas  deixados  pelo  colonialismo,  as  artes  possuem  papel  significativo  na 

(re)construção do país, à luz dos desafios contemporâneos. Daí ser fundamental buscar 

as  afinidades  de  valores  entre  o  cinema  de  Glauber  e  Sembene,  já  que  ambos 

possuíram objetivos comuns que foram ao encontro da crítica à racionaldiade europeia, 

partindo das tradições orais.

*

*        *

55 Apesar de realizado em 1974, a publicação dos temas debatidos no colóquio só ocorreu em 1979. 
56 ANTONACCI, M. A. Colonialidade e decolonialidade de corpos e saberes. Pesquisa financiada pelo 
CNPq, no triênio 2008/2011. Versão apresentada no I Seminário Internacional Áfricas: historiografia e 
ensino de História, Salvador e Florianópolis, 2009.
57 ROPARS-WUILLEUMIER, M.C. A Propôs Du cinema negro-africain la problématique culturelle de ‘La  
Noire de...’. In: Colloque sur Litterature et esthetiques negro-africaines. Dakar: Les nouvelles editions 
africaines, 1979, pp.291-292. (Tradução de nossa responsabilidade).
58 Sembene Ousmane – o griot do cinema africano. Correio da UNESCO. RJ: FGV, 1990, p.4.
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  Em encontros marcados pela oralidade não há decretos ou atas para testificar ou 

pôr termo às falas e ações dos sujeitos envolvidos, pois cabe aos griôs, encarregados de 

salvaguardar as tradições orais, a tarefa de narrar os acontecimentos para as gerações 

futuras,  cujas  vozes chegarão aos ouvidos da geração seguinte.  Entretanto,  como é 

possível se fiar na memória de um griô, uma vez que a mesma esta sujeita a falhas ou 

erros muitas vezes involuntários? O sábio do Mali, Hampâté Bâ, tem resposta para esta 

indagação:

Como é que a memória de um homem de mais de oitenta anos é capaz de reconstituir 
tantas coisas  e,  principalmente,  com tal  minúcia  de detalhes?  É que a memória  das 
pessoas de  minha  geração,  sobretudo  a  dos  povos  de  tradição  oral,  que  não  podia 
apoiar-se  na  escrita,  é  de  uma  fidelidade  e  de  uma  precisão  prodigiosas.  Desde  a 
infância,  éramos  treinados  a  observar,  olhar  e  escutar  com  tanta  atenção,  que  todo 
acontecimento se inscrevia em nossa memória como em cera virgem.59

Caso tal reflexão não seja suficiente, cabe lembrar do mito do deus Toth, narrado 

por Platão. Embora muito citado, vale a pena rememorá-lo. Em diálogos com o discípulo 

Fedro,  Sócrates  conta  que  Toth,  criador  dos  números,  do  cálculo,  da  geometria,  e, 

notadamente, da escrita, decidiu presentear ao Faraó suas invenções. Este, por sua vez, 

quis saber das utilidades destes inventos. Ao falar da escrita, eis o sucedido:

Este  conhecimento  da  escrita,  diz  o  rei  Amon  ao  deus  Thot  [...]  terá  um  resultado 
negativo,  pois  tornará  suas  almas  esquecidas,  pois  eles  cessarão  de  exercer  sua 
memória,  depositando  sua  confiança  na  escrita  e,  consequentemente,  será  graças  a 
suportes estranhos e não do interior de si que rememorarão as coisas. Não encontrastes 
um remédio para a memória, mas sim para a rememoração. 60

Embora a narrativa chegue aos ouvidos pelos relatos de Platão – a pedra angular 

do cânone ocidental -, ela não se inscreve no pensamento grego ou etrusco, mas na 

filosofia  egípcia,  em  África.  Também  põe  a  descoberto  o  calcanhar  de  Aquiles  do 

ocidente, pois o repositório de nosso saber não são os anciães, mas sim enciclopédias, 

base  de  dados,  computadores,  bibliotecas  e  demais  suportes,  em  detrimento  da 

memória, cada vez mais opaca, atrofiada e difratada. Daí não ser exagero afirmar que 

este exercício contínuo da memória, do qual fala Hampâté Bâ, é um ímpeto que está 

além da compreensão ocidental. A julgar pela pesquisa empreendida, voltar a atenção às 

tradições orais é mais do que uma inquietação fortuita, mas uma necessidade heurística 

que permite melhor compreender as práticas e manifestações socioculturais africanas. 

A compreensão da tradição oral pode ser ampliada, basta pensar que o que se 

impõe  não  é  somente  a  palavra  falada,  mas  todo  um  desempenho  que  ronda  a 

mensagem  veiculada.  A  este  respeito,  é  interessante  a  observação  de  Fernanda 

Machado, que analisou em profundidade as obras de Hampâté Bâ:

59 BÂ, A. H. Amkoullel, o menino fula. Tradução: Xina Smith de Vasconcellos. SP: Casa das Áfricas; Palas 
Athena, 2003, p.13.
60 PLATÃO. Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pp. 790–792. (Tradução de nossa responsabilidade).
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Na  comunicação  oral,  diversas  formas  de  reforço  extralingüístico  –  como  gestos  ou 
características  da  voz,  o  timbre,  o  acento,  o  volume,  bem  como  procedimentos 
redundantes  -  ,  intervém e se  apóiam reciprocamente.  É  uma atividade  semiótica  no 
sentido amplo, visto que a comunicação lingüística é completada por vários sistemas de 
signos. Uma característica interessante no trabalho de Hampâté Bâ é justamente como 
certas marcas de oralidade são restituídas nas narrações.61

Em  concepção  assemelhada,  Jacques  Fédry,  parafraseando  Anselme  Sanon, 

observou que “Os povos de tradições orais viveram tradições vivas, isto é, a transmissão 

de boca a orelha,  de mãos em mãos,  por  meio  de gestos,  de coração em coração, 

daquilo  que  teria  de  fundamental  e  de  vital  em  seus  costumes  ancestrais”62.  Fédry 

também lembra que em razão do ato da oralidade exigir que seus interlocutores estejam 

face  a  face,  tal  comunicação  acaba  plasmando  relações  autênticas,  pois  a  mesma 

reivindica a presença do autor da mensagem em carne, osso e voz63.

Por isso é interessante notar como Glauber e Sembene fizeram uso da oralidade 

em  prol  de  um  projeto  “decolonial”  de  crítica  ao  eurocentrismo,  em  que  a 

“decolonialidade” (nos termos de Walter Mignolo)  parte de uma perspectiva cultural e 

desdobra-se na política.

Entende-se por  “decolonialidade”  a  crítica  que  faz  frente  aos  valores  do 

colonizador que, no mais das vezes, minimizam as manifestações e práticas culturais do 

colonizado.  Por isso o decolonial  pode ser concebido em diferentes esferas:  política, 

estética, cultural e epistemológica. O psiquiatra Frantz Fanon menciona um “colonialismo 

epistemológico mental”, que é necessário ser erradicado. Na mesma esteira, Stuart Hall 

enfatiza a necessidade de “emergência das sensibilidades descolonizadas” em prol da 

decolonialidade de mentes64. Cabe lembrar que outros autores se inserem neste debate, 

como os já citados Walter Mignolo e Aimé Césaire. 

Aimé Césaire  igualmente  ajuda a pensar  a noção de cultura.  Poeta,  crítico  e 

homem público, Césaire assinala que “a cultura [...] é tudo o que os homens imaginaram 

para moldar o mundo, para se acomodar no mundo e para torná-lo digno do homem. E 

isso,  a cultura: é tudo o que o homem inventou para tornar a vida vivível  e a morte 

afrontável.”65 Também  é  interessante  pensar  esta  categoria  no  viés  de  Raymond 

Williams,  que,  a  exemplo  de  Césaire,  considera  a  cultura  não  como  um  préstimo 

estanque e imutável, mas a partir de “variações e complicações” que “incorpora não só 

as questões, mas também as contradições através das quais se desenvolve”66.

61 MACHADO, F. Construction d’un univers fabuleux: l’écrivain et le lecteur dans l’oeuvre d’Amadou  
Hampâté Bâ. Tese de Doutorado. Paris: Université Paris IV-Sorbonne, 2010, p.99.
62 FÉDRY, J. Anthropologie de la parole en Afrique. Paris: Karthala, 2010, p.75.
63 Ibdem.
64 HALL, S.. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Tradução: A.G. Resende; A. Escosteguy; C. 
Álvares; F. Rudiger; S. Amaral. BH/Brasília: Unesco/UFMG, 2003, p.336.
65 CÉSAIRE, Aimé, entrevista in: http://www.revista.agulha.nom.br/ag53cesaire.htm, acesso in: 05.04.2011.
66 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. RJ: Zahar, 1979, p.17.
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Estas observações são válidas para pensar as chamadas culturas em diáspora, já 

que  não  se  está  falando  de  valores  preestabelecidos,  mas  de  préstimos  que  se 

movimentam ao  ritmo das  dinâmicas  sóciohistóricas  crioulizadas  porque  compósitas. 

Para elucidar melhor o que se quer discutir, pode-se citar como exemplo o candomblé – 

um valor crioulizado. Embora seja uma prática de matriz afro, o candomblé não possui 

uma raiz única, mas sim um rizoma, para usar uma expressão de Édouard Glissant em 

diálogo com Deleuze e Guattari. Na esteira de Glissant, “a raiz única é aquela que mata 

à sua volta, enquanto o rizoma é a raiz que vai ao encontro de outras raízes”.67

O candomblé agrega elementos do catolicismo e da cosmogonia africana, como a 

fusão entre santos católicos e orixás, além da estreita relação entre o mundo mineral, 

vegetal, animal, espiritual e humano. Tudo para dizer que não há um único candomblé, 

mas práticas e manifestações variáveis desta espiritualidade, cujos valores compósitos 

incorporam elementos de “culturas nas quais se pratica uma crioulização”.68 Pensar estes 

valores enquanto crioulizações, na terminologia de Glissant, permite ir além da ideia de 

hibridismo  ou  sincretismo  cultural.  É  possível  fazer  uso  da  crioulização  para  refletir 

acerca  das  práticas  e  manifestações  afro  no  Brasil,  inclusive,  no  que  se  refere  ao 

candomblé baiano. 

É possível  afirmar  que  a  ideia  de  “sincretismo”  não  seria  a  definição  mais 

apropriada para pensar os valores do candomblé, pois, no mais das vezes, ela remete a 

uma noção mais religiosa do que cultural (fala-se de catolicismo sincrético). Do mesmo 

modo  que  o  conceito  de  “mestiçagem”  e  “hibridização”  atrela-se  a  uma  taxonomia 

notadamente  biológica  (diz-se  que  a  mula  é  “híbrida”  do  jumento  com  égua  ou  de 

jumenta com cavalo); ao passo que a “crioulização” centra-se na diversidade, tendo em 

vista a dinâmica relacional de culturas distintas.

A  crioulização  permite  uma maior  compreensão  dos  valores  culturais  afro  no 

Brasil, como as religiões africanas, a musicalidade, a dança e as próprias tradições orais 

que aqui se manifestam a partir de valores reincorporados. Por isso é interessante falar 

de uma cosmogonia de culturas afro que está inserida em tradições de oralidade, cujas 

narrativas aparecem como repositório  de práticas socioculturais.  Isso permite que os 

membros  da  comunidade  que  a  praticam  estejam  em  contínua  interação  com  a 

ancestralidade e a tradição. Por essa via, para se refletir acerca dos valores africanos é 

necessário  ignorar  certas  regras  preestabelecidas,  cujos  modelos  ancoram-se  aos 

préstimos ocidentais de matriz europeia, como a própria oposição homem/natureza, a 

divisão sujeito-objeto, ou ainda a distinção espaço-tempo.

De certo, buscar tais dicotomias nas filosofias africanas, seja ela Wolof, Iorubá ou 

Banto, seria cobrar conceitos onde eles não existem. Além disso, para os africanos estas 

67 GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Editora UFJF, 1996, p.71.
68 Ibidem, p.72.
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partilhas não são condizentes com suas visões de mundo e se, de fato, isto possa ser 

observável em algumas sociedades africanas, são mudanças impostas pelo ocidente, 

fruto de avatares coloniais.  Lembrando Glissant, “Os conflitos nacionais marcaram do 

interior o clã do Ocidente para uma única ambição, que era impor ao mundo como valor 

universal o conjunto de seus valores particulares”.69

A ambição da qual fala este escritor da Martinica moldou o mundo a partir da 

“ditadura da escrita”. Assim, o impresso emergiu como um libelo que invalidou as demais 

formas  de  mediar  o  conhecimento:  musicais,  cerimoniais,  figurativas,  coreográficas, 

orais, dentre outras performances. Isto ajuda a pensar a oralidade, pois a mesma não se 

confina  a  uma  fortuita  mensagem  falada,  pois  vai  além  da  relação  simplista  boca- 

ouvido, visto que interage com os demais sentidos70.

Estas  discussões  ajudam  a  apreender  as  cinematografias  de  Sembene  e 

Glauber,  já  que  ambos  nutriram-se  de  tradições  orais  para  forjar  uma  estética  em 

contraposição  ao  cinema  dominante.  Merece  menção  também  a  familiaridade  dos 

cineastas com as ideias dos chamados intelectuais da diáspora. A título de elucidação, 

em  diálogo  com  Frantz  Fanon,  Glauber  escreveu  na  década  de  1970  o  manifesto 

Autocrítica de um condenado da Terra.  Por isso a importância de balizar a análise a 

partir destes intelectuais e artistas.

O estudo das “afinidades decoloniais” entre a filmografia destes cineastas é uma 

forma de melhor compreender estas questões mais abrangentes. As afinidades não se 

instalam apenas na realidade sócio-histórica dos países que os cineastas viveram, mas 

também nos  aspectos  culturais  e  estéticos  de  suas  obras.  Ambos  trabalharam  com 

elementos  da  cultura  africana  e  afrobrasileira,  significando  dizer  que  ao  longo  da 

pesquisa  buscou-se  descortinar  estes  traços,  evidenciando  a  relevância  da  cultura 

africana e afro-brasileira na textura das obras aqui analisadas.

*

*      *

O interesse dos historiadores pelo cinema, como tema de estudo, é uma prática 

que tem aumentado no decorrer  dos últimos anos.  Essa preocupação deriva de um 

quadro mais amplo, o qual está relacionado com a tomada de consciência por parte dos 

próprios historiadores acerca do fazer histórico. Dessa forma, colocou-se em causa a 

própria  história,  assim  como  as  interpretações  tradicionais  dos  eventos  históricos, 

69 GLISSANT, E. O Mesmo e o Diverso. Tradução Normélia Parise. In: E. Glissant. Le discours antillais. 
Paris: Seuils, 1981, p.190-201.
70 ZUMTHOR, P. Introdução à poesia oral. SP: Hucitec, 1997, p.294.
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permitindo  que  novos  objetos  fossem  incorporados  ao  campo  epistemológico  da 

história.71 Se a princípio, na análise dos eventos históricos, havia uma primazia por parte 

da historiografia tradicional pelas fontes escritas em detrimento das demais linguagens, 

isso foi se modificando a partir do final da década de 1920, referenciada, inclusive, pela 

Escola dos Analles.

Por assim dizer,  altera-se a própria noção de documento, incorporam-se novas 

linguagens  à  história,  suscitam-se  novos  problemas,  analisam-se  novos  objetos  e, 

conseqüentemente, chega-se a novas abordagens72. Nesse enfoque, de acordo com o 

historiador  Marc  Ferro,  se  historiadores  como  Febvre,  Francastel  e  Goldmann 

reconduziram ao seu legítimo lugar as fontes de origem popular, tanto escritas quanto 

imagéticas, resta agora estudar o filme, associando-o ao mundo que o produz.73

O historiador  Marcos Silva  também traz interessante indagação  a respeito das 

novas linguagens que cada vez mais passam a interessar aos historiadores:
Se a preocupação atual com as relações entre História e Linguagem resulta em grande 
parte  da  crescente  importância  dos  meios  de  comunicação  na  experiência  social 
contemporânea, é suficiente limitar o debate apenas às linguagens contemporâneas dos 
meios de comunicação (rádio, cinema, revista, televisão) ou a necessária análise dessas 
linguagens deve conduzir o historiador à reflexão sobre diferentes experiências históricas?74

Mais  adiante  Silva  assinala  que  o  prolífico  diálogo  da  história  com  os  demais 

saberes – e por que não linguagens -  permite uma ampliação do “campo de articulações 

interpretativas”75.  Daí  ser  oportuno  pensar  a  importância  do  cinema nesse  processo, 

como uma forma de melhor captar as tensões das experiências sociais de um passado 

recente,  se  quiser  tomar  como  exemplo  a  trajetória  de  Glauber  Rocha  e  Sembene 

Ousmane.

O cinema,  meio  de  expressão  e  veículo  influente  no  que  tange  ao  imaginário 

histórico-social, além de ser pensado como uma representação da realidade, também 

pode  ser  concebido  como uma  outra  realidade,  na  qual  também se  deve  levar  em 

consideração  o seu caráter  artístico.  Vale  lembrar  a observação do italiano  Ricciotto 

Canudo,  que  esteve  ligado,  no  início  do  século  XX,  aos  primórdios  da  crítica 

cinematográfica  europeia.  O  autor  afirma  que  “a  arte  não  é  o  espetáculo  de 

determinados fatos reais; ela é a evocação dos sentimentos que envolvem os fatos”76. 

Nessa concepção, o cinema pode ser pensado como uma evocação de sentimentos que 

71 LE GOFF, J.; NORA, P. (dir) História: Novos Problemas. Trad: Theo Santiago. Rio de Janeiro: Editora 
Francisco Alves, 1976, p.12.
72 Para uma aproximação com a necessidade desse tipo de estudo é esclarecedora a trilogia organizada por 
Jacques Le Goff e Pierre Nora, História: novos problemas; novas abordagens; novos objetos. Rio de 
Janeiro: Editora Francisco Alves, 1976. 
73 FERRO, M. O filme uma contra-análise da sociedade? In: Jacques Le Goff, Pierre Nora. (dir.) História: 
Novos Objetos. Trad: Theo Santiago. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1976, p.203.
74 SILVA, M. O Trabalho da linguagem. In: Revista Brasileira da História, v.6, n.11, set-1985, fev-1986.
75 Ibidem.
76 CANUDO, Riccioto. L´Usine aux Images. In: Pierre Lherminer (org.) L´Art du Cinema, Paris, 1927, p.29. 
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se constroem com a realidade, e tendo em vista que essa realidade é subjetiva, deve-se 

ter em conta que uma obra de arte está sujeita a visão de mundo do artista.

De fato,  os historiadores  que trabalham com o cinema pouco a pouco vêm 

sobrepujando  as  dificuldades  relacionadas  às  questões  teóricas  e  metodológicas  no 

trabalho com imagens. As discussões ocorridas no decorrer desse processo aventaram 

novas formas de se conceber as representações veiculadas pela sétima arte. Além de se 

admitir  o  filme como “um importante ‘testemunho’  da sociedade que o produziu”77,  e 

como “’forma narrativa’ que comporta uma dada ‘memória social’”,  como insistia Marc 

Ferro, ele também passou a ser compreendido a partir das especificidades da linguagem 

imagética.78

A esse respeito, são relevantes os trabalhos de alguns teóricos que buscaram 

explicar o cinema a partir da comparação com as demais artes, como a fotografia - uma 

vez que esta é a imagem fixa ao passo que o cinema é a imagem em movimento. Um 

autor que estabeleceu essa relação foi o crítico francês André Bazin, um dos criadores 

da revista  Cahier du Cinema  (1951), em torno da qual se reuniram os críticos (depois 

cineastas) responsáveis pelo surgimento da  Nouvelle Vague. De acordo com Bazin, o 

cinema pode ser entendido como a “consecução do tempo da objetividade fotográfica”79. 

No  entanto,  para  estabelecer  essa  relação,  o  autor  faz  um  recuo  a  partir  de  uma 

perspectiva sociológica na qual a fotografia e o cinema são comparados com as artes 

plásticas. 
A  fotografia  e  o  cinema,  situados  nestas  perspectivas  sociológicas,  explicariam 
tranqüilamente a grande crise espiritual e técnica da pintura moderna (...) A fotografia, 
ao redimir o barroco, liberou as artes plásticas de sua obsessão pela semelhança. Pois 
a pintura se esforçava, no fundo, em vão, por nos iludir, e esta ilusão bastava à arte, 
enquanto a fotografia e o cinema são descobertas que satisfazem definitivamente, por 
sua própria essência, a obsessão de realismo.80

O estudo feito  por  Boris  Kossoy também esclarece acerca do trabalho com 

imagem, bem como da impressão causada pela representação fotográfica. Desde o seu 

surgimento, segundo Kossoy, a fotografia esteve associada ao “testemunho da verdade”. 

O autor mostra como, em momentos distintos, as diferentes ideologias encontraram na 

fotografia um poderoso recurso para a veiculação de ideias e para a manipulação da 

opinião pública.81 Kossoy observa que “Toda fotografia é um resíduo do passado. Um 

artefato  que  contém  em  si  um  quadro  determinado  da  realidade  registrado 

fotograficamente”82.  A  partir  dessas  considerações,  pode-se  dizer  que  a  imagem 

fotográfica é um documento que traduz uma representação a partir do real, e que essa 

77 LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
78 FERRO, Marc. Op. Cit. p.204.
79 BAZIN, André. O cinema –ensaios. Trad: Eloísa Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991, p.24.  
80 Idem, p. 21.
81 KOSSOY, B. Realidades e ficções na trama fotográfica. 3a.ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, p.21.
82 KOSSOY, B. Fotografia e História. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 29.
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construção surge de um processo de criação/construção elaborado pelo fotógrafo, que 

por sua vez obtém um registro através de um sistema de representação visual, sendo 

este a materialização documental.

Nessa  linha  de  raciocínio,  os  termos  representação,  criação/construção, 

documento e registro encerram um importante significado que apontam os elementos a 

serem  levados  em  consideração  no  trabalho  com  imagens.  Traduzindo  isso  para  o 

cinema tem-se a movimentação de câmera, que é uma representação a partir do real; o 

processo de construção/criação elaborado pelo cineasta - que está sujeito a uma visão 

de mundo e inserido num dado contexto histórico-cultural; o roteiro, as montagens, a 

seleção de tomadas e outros fatores técnicos. Nesse sentido, conforme a observação de 

Sandra  Pelegrini,  o  filme,  “como  mensagem  simultaneamente  complexa  e  mista, 

comporta  diferentes  níveis  de  matérias  significantes”83.  Também  a  esse  respeito, 

Christian  Metz  observa  que  esses  recursos  técnicos  usados  na  produção 

cinematográfica se inserem na esfera das convenções estéticas e sociais derivadas de 

padrões de significação e de representações características de um determinado contexto 

histórico.84

Se é verdade que as formas de representação da realidade atuam no plano 

simbólico, também é verdade que esse simbolismo pode ser visto a partir da perspectiva 

da funcionalidade social, tendo em vista aquilo que é relevante culturalmente, não só no 

presente, mas também no passado. Como observou Castoriadis, "todo simbolismo se 

edifica sobre as ruínas dos edifícios simbólicos precedentes, utilizando seus materiais, 

mesmo que seja só para preencher as fundações de novos templos."85 

Com efeito, no campo das representações, tampouco se pode perder de vista as 

questões que se referem ao imaginário social. Conforme observou Bronislaw Backzo, é 

por meio do imaginário social  que se constrói  um sentimento de pertencimento, uma 

determinada visão de mundo e um reconhecimento do “eu” frente ao social. Segundo o 

autor,
através  dos  seus  imaginários  sociais,  uma  coletividade  designa  a  sua 
identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição 
dos  papéis  e  das  posições  sociais;  exprime  e  impõe  crenças  comuns; 
constrói uma espécie de código de bom comportamento ... de ordem em que 
cada elemento encontra  o seu lugar,  a sua identidade e a  sua razão  de 
ser”.86

*

83 PELEGRINI, S. (Org). Dimensões da imagem: interfaces teóricas e metodológicas. Maringá: Editora 
Eduem, 2005, p.124.
84 METZ, C. A análise das Imagens. Petrópolis: Vozes, 1973.
85 CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p.147.
86 BACZKO, Bronislaw. Imaginação Social. -In: ROMANO, Ruggiero (dir). Enciclopedia Einaudi. Trad: 
Manuel Villaverde Cabral. Vol.05, Anthropos-Homem. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1985.p.309.
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*       *

A estética da fome encabeçada por Glauber – na oportuna frase de Ismail Xavier 

-  colocou  “em  suspenso  a  escala  de  valores  dada”,  interrogando,  questionando  “a 

realidade  do  subdesenvolvimento  a  partir  de  sua  própria  prática”.87 Já  em  África,  o 

cinema pioneiro de Sembene Ousmane se traduziu em instrumento de luta contra os 

valores do colonizador: a crítica à francofonia, à religião cristã e ao Islão; a contestação 

da história narrada pelos europeus, do ensino dos liceus e da arte canônica de matriz 

europeia. Com efeito, o estreitamento entre estes sujeitos permitiu que novas questões 

fossem aventadas, a exemplo da compreensão do modo como um novo cinema tentou 

contribuir para a formação de “homens novos”, no dizer do psiquiatra Frantz Fanon.

Assim sendo,  o  presente  trabalho  buscou  aproximar  a  estética  de  Glauber  e 

Sembene mediante esta preocupação. Por isso o interesse em problematizar seus filmes 

a partir de diálogos: em relação a estilos, textura das obras, temas, formas de narrar, 

referências  e afinidades.  Novamente  lembrando  Ismail  Xavier,  “cada filme define  um 

modo particular de organizar a experiência em discurso, sendo um produto de múltiplas 

determinações”88.  Daí  ser presumível  que é este o motivo pelo  qual  concentramos a 

análise em duas obras, nomeadamente, os filmes Der Leone have sept cabeças (1970), 

de Glauber, e Ceddo (1976), do cineasta senegalês.

Der  Leone inaugura  uma  nova  fase  na  vida  e  obra  de  Glauber,  ou  seja,  a 

experiência  diaspórica,  o  viver  em exílio.  Tanto  pela  temática  abordada  quanto  pela 

forma narrativa,  o filme inova ao por em evidência  a questão da descolonização em 

perspectiva  mais  abrangente,  que  vai  ao  encontro  das  proximidades  sócio-históricas 

entre Brasil e Áfricas. Produzido após  O Dragão da maldade contra o santo guerreiro 

(1969), Der Leone avança no que se refere ao diálogo terceiro-mundista entre América 

Latina  e  Áfricas.  Já  no  que  se  refere  ao  continente  africano  -  com  países  recém 

descolonizados  politicamente  -,  delineava-se  em  seus  horizontes  a  ideia  de 

descolonização  cultural.  Nessa  esteira,  Der  Leone  centra-se  justamente  numa  ideia 

decolonial, a partir da qual a conflituosa relação entre colonizador/colonizado é posta às 

claras.  O  próprio  título  original  do  filme  poderia  ser  mote  para  discutir  as  várias 

“tendências” imperialistas que assolam o continente negro: Der (alemão) Leone (italiano) 

Have (inglês/norte-americano) Sept (francês/belga) Cabeças (português). Nos termos de 

José Gatti, o nome do filme é um verdadeiro “condensador de significados”.89 

Já a obra Ceddo, de Sembene Ousmane - ambientada no Senegal do século XVII 

-,  contesta  o  passado  senegalês  e  mostra  como  os  africanos  sofreram  política  e 

culturalmente  com  a  colonização.  É  interessante  notar  que  Sembene  começou  sua 

87 XAVIER, I. Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome. SP: Cosac Naify, 2007, p.13.
88 Op. cit, p.16.
89 GATTI, J. Der Glauber Have Sept Cabeças. Cinemais, n.3, jan-fev, 1997, p.113.
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trajetória artística via literatura. Contudo, ao perceber que o seu público alvo – os povos 

africanos  –  era  tributário  de  tradições  orais90,  o  escritor  passou  ao  campo 

cinematográfico,  que  graças  a  uma  bolsa  de  estudos  concedida  pelo  Estúdio  Gorki 

entrou em contato com Moscou. No início dos anos 1960, viajou à URSS para aprender 

os ofícios da sétima arte. Lá chegando, foi aluno do cineasta vanguardista Marc Donskoï 

que, assim como Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, produziu obras monumentais para a 

filmografia russa e mundial.

 Tomando  como  parâmetro  os  movimentos  de  descolonização  da  África,  as 

guerrilhas e os sucessivos golpes nas nações latino-americanas, com seus movimentos 

de contra cultura, pode-se afirmar que ambas as obras emergem em período de ebulição 

global. Para enriquecer a análise e melhor compreender os estilos destes cineastas, foi 

necessário  recorrer  às  suas demais  obras;  o  que explica  as  menções  à  Barravento 

(1962), Deus e o diabo na terra do sol (1964)  e O Dragão da maldade contra o santo  

guerreiro  (1969),  de  Glauber;  e  as  referências  à  literatura  e  aos  demais  filmes  de 

Sembene Ousmane, como Borom sarret (1962), La noire de...(1966), Le Mandat (1968), 

Xala (1974) e Camp de Thiaroye (1988).

*

*          *

Tanto  Der Leone quanto  Ceddo  trazem em seu bojo sentidos variados, muitos 

dos quais podem ser compreendidos a partir da análise do estilo de seus realizadores, à 

luz de fontes que referenciam as obras: roteiros, entrevistas, press-releases, artigos em 

jornais e revistas, fotografias, dentre outros tipos de documentação. Daí a importância da 

análise interna e externa dos filmes, levando-se em conta o contexto no qual os mesmos 

foram produzidos. O fato de se buscar afinidades nas obras de Glauber e Sembene, não 

implica em negar as diferenças. Ao contrário, na medida do possível, aponta-se estes 

distanciamentos  como  forma  de  evidenciar  as  particularidades  das  respectivas 

produções e estilos.

Tem  sido  produzidos  estudos  interessantes  sobre  a  vida  e  obra  de  Glauber 

Rocha, vale frisar que a presente pesquisa almeja mostrar outro aspecto trabalhado pelo 

cineasta, que vai ao encontro da afrobrasilidade de parte de sua obra. Busca-se pensá-lo 

a partir dos questionamentos de sua época, face às suas experiências e anseios, como 

uma  forma  de  melhor  compreender  os  impasses  de  nosso  presente  mediante  os 

“fragmentos  do  passado”.  Inevitável  não  lembrar  oportuna  observação  da  história-
90 Antes de produzir seu primeiro filme Borom Sarret (1962), Sembene já havia escrito três romances e um 
livro de contos. Vale lembrar que, mesmo depois se inserir no campo cinematográfico, o artista senegalês 
jamais abandonou a literatura. In: Africultures. Sembène Ousmane (1923-2007), n.76, Editora L’Harmattan, 
Fev, 2009.
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problema,  tão  cara  aos  historiados  dos  Annales,  asseverando  que  toda  busca  pelo 

passado  parte  do  presente.  E  é  justamente  a  partir  deste  “presente”  que  surgiu  o 

interesse pelo estudo da obra de Glauber, em diálogo com um cineasta africano.

Em vista disso, não há dúvida de que a palavra que mais sintetiza este trabalho é 

“diálogo” - em todos os sentidos possíveis: dos colóquios iniciais com a professora Maria 

Antonieta  Antonacci  (diálogo  de  orientação);  da  análise  dos  filmes  de Glauber  e 

Sembene (diálogo com as fontes e objeto); da interação entre os colegas das disciplinas 

cursadas (diálogo com os pares); dos acalorados debates com amigos cinéfilos (diálogos 

cinematográficos);  das  frustrações  por  não  achar  respostas  às  perguntas  suscitadas 

(diálogos-monólogos), da ingenuidade em esperar das fontes respostas que na verdade 

devem ser respondidas por nós (diálogo com as fontes), da esperança do pesquisador 

que espera que seu trabalho contribua social e cientificamente para uma maior clareza e 

reconhecimento mútuo entre a cultura brasileira e africana (diálogo com a sociedade).

Cabe lembrar que toda interpretação implica no uso ou “empréstimo” de ideias de 

terceiros  para  problematizar  um  determinado  tema.  Ainda  que  inconscientemente, 

(res)suscitamos  “vozes  de  mortos”  e  dos  pares,  para  “fazer  crer”  aos  vivos  que  o 

passado  “estilhaçado”  é  uma  forte  ferramenta  para  a  compreensão  do  presente, 

notadamente, em uma sociedade cuja memória social se configura de forma periclitante. 

Contudo, os diálogos e problematizações aqui aventados, não ocorrem à revelia de um 

esoterismo fortuito, mas sim à luz de uma prática heurística, visto que a história não é 

um fenômeno sobrenatural, mas uma ciência que, inclusive, trabalha a partir de rastros 

do passado.

Assim, no âmbito da imagem, todo diálogo suscita dialeticamente perguntas e 

respostas, por meio das quais a realidade fílmica pode ser materializada e subjetivada 

em códigos que se amparam num repertório específico. Tanto é verdade que, ao analisar 

as imagens de Glauber e Sembene, percebe-se que ambos fizeram uso de vocabulários 

já  existentes,  a  partir  do  qual  novos  vocabulários  foram  criados,  uma  espécie  de 

“neologismo figurativo”.

Neste sentido, ao longo da dissertação buscou-se estabelecer um leitmotiv, cujo 

eixo comum foi a análise das imagens em busca de uma intecionalidade “decolonial” no 

trabalho de ambos os cineastas. Assume-se que, tal como um diálogo convencional, em 

que  as  palavras  produzem  sentidos  diversos,  o  diálogo  em  imagens  depende 

minimamente de um repertório comum de seus interlocutores. Pensar isto implica em 

considerar a produção de significados figurativos, pois como certa vez lembrou Bakhtin, 

“o texto não deve ser visto isoladamente, mas sim correlacionado com outros discursos”. 

Tal elucidação também poder ser aplicada ao texto fílmico, notadamente à imagem em 

movimento, conforme abordamos nos seguintes capítulos.
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No primeiro deles, intitulado, Glauber Rocha, um cineasta afro-brasileiro, analisa-

se  os  valores  afro  de  algumas  obras  do  cineasta,  a  exemplo  do  candomblé  em 

Barravento (1961),  das tradições orais em  Deus e o diabo na terra do sol  (1964)  e O 

Dragão da maldade contra o santo guerreiro  (1969), manifestadas, quase sempre, via 

literatura de cordel.  Igualmente problematiza-se a ideia de  estética da fome,  conceito 

trabalhado  por  Glauber,  que,  partindo  da  realidade  local,  possibilitou  uma  maior 

proximidade entre as cinematografias dos chamados países do Terceiro Mundo como 

América Latina e África. Neste capítulo, são problematizadas as fontes visuais (filmes), 

cuja análise permite a captação das tensões presentes nas obras do cineasta, tendo em 

vista a sua intencionalidade.

O segundo  capítulo  traz  ao  conhecimento  aspectos  biográficos  da  vida  de 

Sembene Ousmane, por ser cineasta pouco conhecido no Brasil. A infância no Senegal, 

a  experiência  diaspórica  no porto de Marselha,  a experiência  literária,  a  militância  e 

engajamento político, o encontro com a sétima arte e o pioneirismo cinematográfico.

Já  o  último  capítulo,  Diálogo  em  imagens,  imagens  em  diálogos -  o  mais 

abrangente, em termos de importância e significado –, centra-se nas análises dos filmes 

Der Leone have sept cabeças e Ceddo, em que tais obras são postas em diálogos. Aqui, 

os filmes são concebidos, a um só tempo, como fontes e temas de estudo. O capítulo 

aborda a proximidade dialógica  entre dois  sujeitos históricos,  à luz de seus projetos, 

realidades  e  vivências  comuns.  Reitera-se que  é  desta  preocupação  que  emergiu  a 

presente pesquisa, que também se espraia nas questões expostas anteriormente.
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CAPÍTULO I
GLAUBER ROCHA, UM CINEASTA AFRO BRASILEIRO

São muitos os trabalhos que estudaram a produção cinematográfica de Glauber 

Rocha.  É  lícito  dizer  que  estas  pesquisas  partem  de  perspectivas  distintas  e, 

consequentemente, chegam a diferentes resultados. Há quem diga que é possível ver no 

autor de Deus e o diabo na terra do sol (1964) uma trajetória de coerência, delineada por 

um leitmotiv, ou ainda uma personalidade marcada por uma genialidade precoce, cujas 

ações são “descoladas” do meio social em que viveu. Claro está que tais interpretações 

conferem à obra do cineasta um caráter demasiadamente ideológico ou determinista.

Entretanto, há um grande número de estudos que analisaram sua filmografia de 

forma mais cuidadosa. Parte considerável destas pesquisas emergiu antes mesmo do 

seu  exílio,  em  1969.  Daí  ser  oportuno  lembrar  do  ensaio  pioneiro  de  Jean-Claude 

Bernadet, Brasil em Tempo de Cinema (1967), de viés fortemente marxista; ou da crítica 

perspicaz  de Paulo Emílio  Sales Gomes, manifestada quase sempre no  Suplemento 

Literário,  de  O Estado de S. Paulo;  ou ainda os artigos produzidos por Alex Viany e 

Walter da Silveira em jornais da época.

Somemos  a  isso,  as  publicações  estrangeiras  sobre  o  cineasta  em  revistas 

francesas, italianas, inglesas, latinas e do leste europeu, inclusive, após o sucesso de 

Deus e o diabo na terra do sol (1964). Já nos anos 1980, depois de sua morte, surgiram 

obras chave para uma maior  compreensão de sua estética fílmica,  como  O Mito  da 

Civilização Atlântida  (1982), de Raquel Gerber, cuja análise recai nas relações entre a 

concepção política e estética do cineasta; ou Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da  

fome  (1983),  de  Ismail  Xavier,  que  problematiza  de  forma  significativa  a  noção  de 

estética da fome, conceito chave para a compreensão do chamado Cinema Novo. Vale 

destacar  que  os  trabalhos  desenvolvidos  por  Xavier  são  referenciais  para  a 

compreensão das obras e o estilo de Glauber Rocha.

Com  efeito,  o  presente  trabalho  tem  como  ponto  de  partida  a  discussão da 

estética afro de parte das obras do cineasta, sobretudo, em diálogos com os trabalhos de 

Sembene Ousmane. Cabe frisar que este estudo se insere num quadro mais amplo que 

vai ao encontro da emergência de temas ligados à África e à diáspora negro-africana. 

Deve-se salientar  que, no que se refere ao assunto, ainda há muito a ser explorado, 

inclusive,  dada  à  preponderância  dos  valores  africanos  em  sua  cinematografia. 

Lembremos da religiosidade, musicalidade e oralidade de Barravento, das tradições orais 

de Deus e o diabo, O dragão da maldade e Der Leone have sept cabeças.
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Não parece exagero dizer que  a obra de Glauber ainda carece de um estudo 

mais sistematizado no que diz respeito à apreensão destes valores. A julgar por isto, 

esta pesquisa busca se inserir neste debate, estreitando um pouco mais este diálogo, a 

partir da sondagem dos préstimos afro em parte de suas produções.

Desta feita,  neste capítulo buscamos apreender a afro-brasilidade de algumas 

obras de Glauber, notadamente os aspectos do candomblé em Barravento (1961),  e a 

oralidade em  Deus e o diabo na terra do sol  (1964)  e O dragão da maldade contra o  

santo guerreiro (1969).

Glauber Rocha, antes de tudo um sujeito histórico
Ao se  refletir  sobre  uma trajetória  humana quase  sempre somos induzidos  a 

pensá-la  como  um  “percurso  orientado”,  um  “deslocamento  linear”  ou,  ainda,  na 

terminologia  de Pierre Bourdieau,  um “cursus unidirecional”91.  Isto é comum, pois  ao 

olharmos para o passado em busca de “vestígios” ou “rastros” de um determinado sujeito 

histórico,  no mais das vezes,  recebemos uma carga de informações inerente a esta 

personalidade, seja por meio daquilo que lemos, vemos, ouvimos ou discutimos. Por isso 

a importância de situar Glauber Rocha dentro de uma arena social, com seus conflitos e 

contradições, considerando as idiossincrasias de sua geração. Isto igualmente obriga a 

concebê-lo  como  rebento  de  uma  dada  temporalidade,  sem  perder  de  vista  a  sua 

subjetividade. Enfim, das ciladas que ameaçam a análise de uma trajetória humana, eis 

os  cuidados  a  serem  tomados:  a  ilusão  da  singularidade  das  pessoas  frente  às 

experiências compartilhadas ou a ilusão da coerência perfeita na vida de um indivíduo92.

Enfim, de antemão deve-se ter em vista que conceber uma produção material 

ontologicamente é um risco, pois há uma séria probabilidade de perda de seu significado 

sócio-histórico, por ter sido a mesma descolada da subjetividade do autor, do meio social 

e do ambiente de produção. Assim, é mais do que necessário relacionar o pensamento 

do cineasta com as referências teóricas da época, com o diálogo com os pares, além de 

levar em conta os “padrões de intenção” do artista ao produzir sua obra - para usar uma 

expressão cara aos historiadores da arte93.  Por isso, apoiando-se em Baxandall,  não 

parece obsequioso dizer que uma obra, seja ela um quadro, uma partitura, um filme ou 

um  romance,  é  “produto  de  uma  atividade  intencional  e,  portanto,  resultado  de 

determinado número de causas”94.

91 BOURDIEU,  P.  A ilusão biográfica. In:  FIGUEIREDO,  Janaína;  FERREIRA,  Marieta (org).  Usos e  
abusos da História Oral. RJ: FGV/CPDOC, 1998, pp. 183-84.
92 Ibidem.
93 BAXANDALL, M. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. SP: Cia das Letras, 2006.
94 Ibidem, p.27.
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Imagine-se o risco que seria examinarmos  Os Incompreendidos95 (Les Quatre 

Cents Coups,  1959), de François Truffaut sem considerar sua conturbada infância; ou 

analisar Terra em Transe (1967) sem relacionar a obra com os rumos políticos do Brasil 

no final da década de 1960, ou o próprio dilaceramento que acometeu o diretor do filme; 

ou ainda estudarmos o surgimento dos cinemas africanos sem problematizar as lutas de 

libertação  destas  nações.  A  título  de  ilustração,  diz-se  que  Pablo  Picasso  ao  pintar 

Guernica (1937), foi abordado por um soldado alemão que o interpelou dizendo, “Foi 

você quem fez isso?”. Ao que respondeu o pintor espanhol, “Não! foram vocês!”96.

Tudo isso para dizer que ao buscar genialidades em sujeitos históricos corre-se 

os riscos de não se compreender os traços humanos de suas produções, já que, de 

imediato, qualquer possibilidade de problematização da sua obra é eliminada. Por isso 

insiste-se em pensar a obra de Glauber a partir da interação com o seu meio social, do 

diálogo com outros cineastas, a exemplo de Sembene Ousmane, conforme veremos nos 

capítulos posteriores.

Nosso intuito, neste capítulo, é o de rastrear os valores afro-brasileiros de suas 

obras. Ter isto em vista é uma forma de evidenciar o diálogo eletivo de Glauber com a 

África,  que embora seja  mais  visível  na produção de  Der  Leone have sept  cabeças 

(1970),  rodado  em  Congo-Brazaville,  já  está  presente  em  Barravento  (1961),  seu 

primeiro longa.

Muito da particularidade do pensamento de Glauber advém do meio familiar em 

que se criou e do ambiente social em que viveu. Também levar isto em conta ajuda a 

melhor compreender seus projetos políticos e estéticos. Se por um lado, há trabalhos 

referenciais que analisaram suas obras; há tantos outros que buscaram (e buscam) em 

sua trajetória uma espécie de “destino manifesto”. Uma forma de evitar tais armadilhas é 

através de um diálogo apurado e crítico com seus filmes enquanto fontes históricas, 

tendo  como  ponto  de  partida  uma  atenção  historiográfica  que  considere  o  sujeito 

histórico Glauber não só mediante a sua produção cinematográfica, mas também a partir 

de preocupações extra-cinematográficas e político-culturais. 

Isto ajudará a compreender os impasses enfrentados por ele.  Igualmente,  isto 

permite que sejam explorados outros aspectos de sua filmografia, como a recorrência à 

cultura  afro  como  instrumento  de  crítica  à  nacionalidade  mal  sedimentada  e  à 

racionalidade eurocêntrica.

95 O protagonista do filme, o jovem Antoine Doinel  (Jean-Pierre Léaud),  viria a ser mais tarde um dos 
personagens  chave  do  filme  Der  Leone  Have  Sept  Cabeças,  no  papel  do  padre  pregador.  Na  obra  de 
Truffaut, Doinel é uma espécie de alter-ego do cineasta. 
96 Guernica é um painel pintado pelo artista espanhol Pablo Picasso para a Exposição Internacional de Paris. 
A tela pintada a óleo é a representação do bombardeio ocasionado por aviões alemães, em 26.04.1937, à  
cidade espanhola de mesmo nome. Escreveu Picasso sobre o quadro, “No, la pintura no está hecha para 
decorar habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo”. In:  Picasso. 
Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura. SP: Editorial Sol 90, 2007.
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Glauber de Andrade Rocha veio ao mundo na madrugada do dia 14 de março de 

1939. Nascido em Vitória da Conquista, cidade do interior da Bahia, foi o primeiro filho de 

Adamastor Bráulio Silva Rocha e Lúcia Mendes de Andrade Rocha. Mãe Lúcia era filha 

do coronel  Antônio  Vicente  Andrade,  um fazendeiro  e dono de algumas cabeças de 

gado97. O pai Adamastor era técnico autodidata e possuía uma “pequena empresa de 

engenharia civil”.98 

Na ocasião do nascimento do primogênito do casal,  Vitória da Conquista99 era 

uma cidade em crescimento, localizada a meio do caminho entre o litoral e o rio São 

Francisco, um “carrefour” por “onde os vaqueiros pousavam para descansar das longas 

viagens  pelo  Sertão.  Em  Conquista,  era  comum  a  presença  de  tangerinos  que 

conduziam  os  bois  para  a  venda  em  Salvador  e  Recôncavo  da  Bahia100.  Cidade 

predominantemente  agrária,  segundo  o  censo  demográfico  de  1940,  possuía  33.554 

habitantes, com mais de 75% destes morando no campo.

As  principais  atividades  econômicas  eram  a  pecuária,  a  agricultura  de 

subsistência,  pequenos  comércios  e  o  artesanato101.  Se  anterior  a  este  período  o 

crescimento  ocorreu  de  forma  lenta,  o  quadro  começou  a  se  modificar  a  partir  da 

construção da rodovia federal BR-116 (Rio-Bahia) e das rodovias estaduais BA-262 e 

BA-415.102 O  próprio  Adamastor,  pai  de  Glauber,  prestou  vários  serviços  ao 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Numa de suas empreitadas, Adamastor 

levou o filho para conhecer o Sertão da Bahia.

O menino foi batizado na igreja presbiteriana, tendo como padrinho a mãe e o 

pastor,  visto  que  o  pai  vinha  de  família  católica.  Esta  ambivalência  religiosa 

(catolicismo/protestantismo)  no  seio  familiar  não  era  uma  peculiaridade  somente  da 

família  Andrade  Rocha,  pois  era  (e  ainda  é)  comum em muitas  famílias  brasileiras, 

97 Em muitas de suas correspondências o cineasta fazia questão de enfatizar a sua origem não abastada, o que 
contraria alguns de seus biógrafos que afirmam ter nascido entre família de grandes proprietários de terras. 
Nas palavras do próprio Glauber, “meu avó tinha algumas cabeças de gado, não muitas”.
98 PIERRE, S. Glauber Rocha. Textos e entrevistas com Glauber Rocha. Campinas: Papirus, 1996, p.38.
99 Embora usemos aqui o nome Vitória da Conquista, cabe deixar claro de acordo com a Lei Nº 3.111 de 28 
de maio de 1873 a Imperial Vila da Vitória, foi elevada à categoria de cidade, criando a Comarca de Vitória 
da Conquista, passando a se chamar Conquista. Porém, em 13 de dezembro de 1943, o município passa a ser  
denominado Vitória da Conquista. Fonte: Decreto Lei Estadual, n.141, de 31 de dezembro de 1943. 
100 PEREIRA, I.  Religiões afro-brasileiras em Vitória da Conquista. Trabalho apresentado na VIII Jornada 
sobre Alternativas Religiosas na América Latina.
101 Fonte: IBGE, Censo demográfico – 1940.
102 PEREIRA, I. Ibidem.
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notadamente, em país de tradição católica e que, desde fins do século XIX e início do 

XX103, tem assistido ao aumento gradativo do protestantismo104.

Embora a infância de Glauber fosse marcada por uma educação protestante e 

católica – que inclusive controlava o ensino primário na região -,  é bom lembrar que 

Dona Lúcia teve um papel chave na educação do filho para além do espaço escolar. A 

francesa Sylvie Pierre, amiga pessoal e biógrafa do cineasta, assinalou que, “foi sua mãe 

quem  o  alfabetizou,  antes  que  ele  entrasse  na  escola  primária  de  Vitória  da 

Conquista”105.  Há  fortes argumentos  que nos permitem afirmar  que o  jovem Glauber 

tenha herdado de sua mãe o interesse pela literatura, poesia e teatro, pois Lúcia era uma 

leitora assídua de Castro Alves e grande admiradora das artes dramáticas106.

Até os oito anos sua infância era alternada entre os ensinamentos da mãe, as 

aulas na Escola Primária Católica107, a Escola Dominical da Igreja Batista e a ambiência 

de Vitória da Conquista. Isto já assinala uma formação religiosa crioulizada. Do ensino 

católico talvez tenha ficado um traço mais atrelado ao “catolicismo popular”108, articulado 

a valores afros, o que é comum em muitas regiões do Brasil109. Da criação protestante, é 

nítida esta feição profética e teleológica que é bastante reincidente, como do catolicismo 

popular de beatos e santeiros nordestinos, em filmes como Deus e o diabo, além de um 

diálogo  com as narrativas  bíblicas  que foi  mais  explorado  em  Der  Leone have sept  

cabeças110.  Não parando por aí,  os aspectos sócio-históricos e culturais de Vitória da 

Conquista ajudam a compreender a atmosfera da infância do cineasta.

Além do catolicismo e do protestantismo, Vitória possuía uma presença maciça 

de religiões e culturas afros, inclusive da África do Oeste. Se, nos primórdios, a cidade 

103 Na vinda da Família Real ao Brasil,  em 1808, D. João VI decretou a abertura dos Portos às nações  
amigas.  Entretanto,  a  liberdade  concedida  não  se  restringiu  às  mercadorias,  pois  na  mesma  esteira,  
permitiram-se outras práticas religiosas (exceto as religiões afros). Daí que dentre estas “nações amigas” se 
encontrava a Inglaterra, país predominantemente protestante. Convém lembrar o artigo XII do tratado de 
Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, que concede ao estrangeiro “perfeita liberdade de consciência”  
para praticar sua fé.
104 “O protestantismo era um velho e conhecido ‘inimigo’ das hostes católicas, desde a década de 1940 [...] 
Ao  longo  do  século  XIX,  anglicanos,  luteranos,  metodistas,  presbiterianos,  batistas,  congregações  
internacionais do chamado ‘protestantismo histórico’, implantaram-se pacificamente no Brasil [...] Depois 
nas primeiras décadas do novo século, chegariam ao país as primeiras igrejas pentecostais.” Cf. MONTES, 
Mª. L..  As figuras do sagrado: entre o público e o privado. In: NOVAIS, Fernando; SCHWARCZ, Lílian. 
História da vida privada no Brasil, v.4. SP: Cia das Letras, p.82.
105 Op. cit, p.39.
106 Ibidem.
107 De acordo com Silvye Pierre “Os estudos primários de Glauber só se deram em uma escola católica  
porque não havia escola protestante em uma pequena cidade agrícola como Vitória da Conquista”. Ibidem. 
108 Optamos  aqui  pelo  termo  “catolicismo  popular”  ao  invés  de  “catolicismo  rústico”,  este  último 
disseminado por Antônio Cândido em Os parceiros do Rio Bonito. Daí que a noção de “popular” é mais 
condizente e coerente para pensarmos o objeto estudado, a exemplo do misticismo religioso presente no 
filme Deus e o Diabo, que se coaduna ao messianismo apregoado por Antônio Conselheiro em Canudos.
109 A este respeito,  merece atenção o estreitamento entre os santos católicos e os deuses africanos.  Esta 
relação é explicitada em O dragão da maldade contra o santo guerreiro.
110 Em várias de suas correspondências Glauber Rocha demonstra um conhecimento bíblico profundo, o que 
é  bem comum em famílias  protestantes;  diferente  das  famílias  católicas  que  via  de  regra  se  declaram  
“católicos não praticantes”.

43



fora  habitada  pelas  etnias  indígenas  Imborés  e  Mongóios,  seguida  de  invasões  dos 

colonizadores europeus (notadamente portugueses), noutro momento vieram inúmeros 

africanos cativos provenientes de diferentes regiões da África.

Em  interessante  pesquisa  sobre  a  presença  de  religiões  afro-brasileiras  em 

Vitória da Conquista, Itamar Pereira assinala que quando da formação da cidade, “A sua 

povoação contou com os indivíduos das raças Angola, Mina, Benguela, Hauçá, Nagô, 

Congo, Rebolo e outros de origem étnica não identificada”.111 Da observação de Pereira, 

é interessante notar a referência feita à crioulização das casas de umbanda, em que há a 

apropriação  de  elementos  do  catolicismo,  do  candomblé  angolano  e  do  espiritismo 

kardecista. Notemos que isto vai ao encontro da seguinte observação de Glauber:
Na Bahia,  Oxóssi,  o deus da caça, está oculto por trás de São Jorge,  enquanto mito 
popular é encontrado em todos os terreiros de macumba. Em cada terreiro há então a 
estátua de São Jorge, mas não é São Jorge, é Ogum ou Oxóssi. Compreende-se então 
como o mito cristão e as velhas teologias negras estão imbricadas e a teologia negra se  
oculta atrás da teologia cristã.112

 

De fato, os atos coloniais e outras documentações oficiais dizem pouco sobre a 

natureza das práticas afros de Vitória,  porém quando se recorre à “memória popular” 

outra “verdade” vem à tona. A natureza crioulizada dos rituais religiosos presentes na 

cidade ajuda a compreender um pouco mais sobre estas manifestações, o que permite 

afirmar que mesmo antes de mudar-se para Salvador, aos oito anos, Glauber presenciou 

estas práticas ainda na infância.

Numa cidade predominantemente agro-pecuária, o aspecto sertanejo era outro 

elemento bem candente na cidade de sua infância, algo bastante marcante, de sorte que 

muitos dos valores empregados em seus filmes (Deus e o diabo, Dragão da maldade) 

eram  igualmente  comuns  aos  moradores  do  local:  rixas  familiares,  mandonismo, 

latifúndio, coronelismo, messianismo e cangaceirismo113. 

As aventuras de Lampião e o misticismo de Antônio Conselheiro eram cantadas 

por poetas de feira e cordelistas. É elementar dizer que Glauber teve conhecimento das 

histórias de cangaço, do messianismo e dos valores sertanistas bem antes da leitura de 

José Lins do Rego, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Numa cidade em que há forte 

111 “No período que se estende de 1770 a 1950 [...] Existiam algumas casas de Umbanda e Candomblé de  
Angola, cujos pais-de-santo eram naturais do Sertão de Ressaca ou da Cidade. A memória popular registra a  
existência de casas que desapareceram pelo falecimento dos seus líderes religiosos. Dentre outros, o terreiro  
de pai Zé Piqueno, dito de Umbanda e o de mãe Vitória de Petu, chamado de Catiço. [...]  As casas de 
Umbanda,  (que  se  encontram  em  maior  número  ),  são  sincretizadas  com  o  Candomblé  de  Angola,  o  
Catolicismo e o Espiritismo Kardecista introduzido na cidade no ano de 1890. Os pais - de - santo jogam  
búzios, fazem iniciação dos filhos - de - santo, nas festas públicas usam os três atabaques e agogôs, cultuam 
orixás, caboclos, pretos velhos e exús, fazem matanças e dão destaque especial ao Caboclo Boiadeiro (cujo 
dia  de  festa  é  9  de  agosto.),  e  a  uma Santa  Bárbara  Crioula.  Podendo  portanto  ser  classificada  como 
Umbandomblé,  expressão utilizada por Cavalcante Bandeira e também por membros da comunidade-de-
santo local” In: PEREIRA, I, ibidem.
112 Glauber Rocha. Revolução do Cinema Novo. SP: Cosac & Naify, 2004, p.208.
113 Para um aprofundamento sobre o tema vide: Coronelismo, enxada e voto, de Victor Nunes Leal.
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traço  de  tradições  orais  estes  eventos  não  só  faziam  parte  do  imaginário  de  seus 

habitantes, mas também da memória coletiva e comunitária.

Na  contramão  da  história  oficial  dos  currículos  escolares,  outra  história  era 

apreendida nas feiras de cantadores, na narrativa dos mais velhos, nas rodas familiares, 

na  prosa  cotidiana,  narrativas  da  oralidade114.  Eram típicas  em Vitória  da  Conquista 

narrativas como as do cordelista Chico Pedrosa, “No tempo em que as estradas eram 

poucas no sertão / Tangerinos e boiadas cruzavam a região / Entre volante e cangaço, 

quando a lei era do braço do jagunço pau-mandado e do coronel invasô / Dava-se no 

interior casos inusitados”115. Esses modos de contar, narrar e compartilhar experiências 

sempre em diálogo com os problemas de sua época, constitui forte marca do cinema de 

Glauber.

Além da vivência em Vitória,  teceu contato com as particularidades sertanejas 

através de viagens em companhia do pai Adamastor. Na primeira delas, nos idos de 

1947,  Glauber  tinha  apenas  oito  anos  de  idade.  Mesmo  criança,  é  crível  que  as 

paisagens  áridas  e  causticantes  das  caatingas  tenham  ficado  em  seu  imaginário, 

notavelmente pelo contraste com outros espaços como o Rio de Janeiro (visitado pela 

primeira vez aos seis  anos de idade),  Vitória  da Conquista (local  de nascimento)  ou 

Salvador, para onde se mudou no mesmo ano. Contudo, falarmos de um conhecimento 

apreendido  por  uma  criança  através  de  interações  com  o  mundo  que  lhe  cerca, 

minimamente exige um esclarecimento que vai ao encontro justamente do trabalho da 

memória.

Ao  analisar  o  desenvolvimento  da memória  na  criança,  Maria  Paula  Carneiro 

observa que há diferentes modalidades de memória, uma das quais “envolve a aquisição 

de  conhecimento  que  não  está  disponível  através  de  uma  averiguação  consciente, 

incluindo a capacidade para aprender hábitos, competências”116. Mais adiante Carneiro 

enuncia que, “Desde que os acontecimentos sejam novos e relevantes para a própria 

criança  parece  que  estas  conseguem  recordá-los  por  consideráveis  períodos  de 

tempo”117. Embora o enfoque do trabalho da autora seja na memória imediata da criança, 

ela dialoga com teóricos que estudaram a memória infantil a partir de uma perspectiva 

114 Vale trazer considerações de Walter Benjamin para melhor compreendermos os percalços vivenciados 
em inúmeras cidades brasileiras nos anos de formação do jovem Glauber, “É a experiência de que a arte de 
narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando 
se pede num grupo que alguém narre alguma coisa,  o embaraço se generaliza.  É como se estivéssemos  
privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências”. 
In: BENJAMIN, W. O narrador.  Obras escolhidas – magia e técnica, arte e política. V.I. SP: Brasiliense, 
1985,  pp. 197-198.
115 Chico Pedrosa. Cristo no Xadrez. Literatura de Cordel. s/d.
116 CARNEIRO, M. P. Desenvolvimento da memória na criança: o que muda com a idade?. Psicol. Reflex. 
Crit.,  Porto Alegre,  v. 21,  n. 1,   2008
117 Ibidem.
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mais ampla. À guisa de conclusão, elucida que crianças entre de 3 e 7 anos possuem 

maior facilidade para reconhecer figuras e fragmentos de imagens.

De certo, isto denota outra forma de leitura,  para além da escrita.  Arriscamos 

dizer  que,  no  que  se  refere  a  uma criança  de  oito  anos  que  viaja  com o  pai  para 

conhecer o sertão baiano, uma paisagem vista é um texto apreendido. Longe de nós a 

ideia de buscar na tenra infância de Glauber indícios que assinalassem a predestinação 

de  um  gênio.  O  que  propomos  pensar  é  a  forma  como  o  cineasta  foi  tomando 

conhecimento deste Brasil  sui generis, tão conflitante e ausente dos projetos nacionais 

das décadas de modernidade, tangido por elites ávidas de ordem e progresso a qualquer 

custo.

Conforme observou Sylvie Pierre, “Quanto à cidade de Vitória da Conquista, é 

evidente que aí se encontram as raízes e as estruturas básicas do universo imaginário 

glauberiano clássico: o de  Deus e o diabo e de  O dragão da maldade contra o santo 

guerreiro.”118 Assim, nos parece mais inserido nos tempos de Glauber esta tensão entre 

pares de oposição.
Imagem da fome de verdade: os dentes da população estragados por seculares gerações 
de carência de vitaminas e excesso de açúcar. Sepultamentos de crianças fazem parte do 
cotidiano [...] Imagens de violência de verdade: as contas da civilização do latifúndio, as 
grandes propriedades de terras, acertam-se com tiros, em emboscadas, por matadores 
contratados e pagos pelos latifundiários.119

Em  1948,  Glauber  mudou com sua família  para  Salvador.  Na  mesma época, 

Adamastor sofreu um trágico acidente de carro e ficou com graves seqüelas.120De acordo 

com  Pierre,  mesmo  depois  de  curado,  o  acidente  deixou  no  pai  de  Glauber  certo 

desequilíbrio mental.121 Sendo assim, uma vez instalada na capital, a família passou a 

ser sustentada por Dona Lúcia.

Glauber e a sua irmã Anecy foram matriculados no Colégio 2 de Julho. De acordo 

com  o  cineasta,  os  professores  da  escola,  em  sua  maioria  pastores  americanos  e 

protestantes, eram bastante rigorosos.122 Interessante que nesta mesma instituição, ele 

teve seu primeiro contato com o teatro, ocasião em que encenou o papel de um príncipe 

espanhol na peça  El hilito de oro (1949)123. Já em 1953, passou a estudar no Colégio 

Estadual  da Bahia.  Neste estabelecimento de ensino,  “seu gosto pelo cinema e pelo 

teatro se acentua bastante”124. Começou a participar de um programa de rádio e quando 

118 PIERRE, Sylvie.  Glauber Rocha.  Glauber Rocha: Textos e entrevistas com Glauber Rocha. Tradução: 
Eleonora Bottmann. Campinas: Papirus, 1996, p.41. 
119 Idem.
120 Ibidem, p.43.
121 Ibidem.
122 Entrevista concedida à Revista Versus, em 15.10.1976.
123 Acervo Tempo Glauber, In: Cartas ao Mundo p.77. Em El Hilito Glauber fazia o papel de um príncipe 
espanhol que vai a Cuba pedir a mão de uma das filhas de uma nobre dama crioula. 
124 Op. cit, p.45.
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contava com quinze anos de idade, a revista de cinema, A Cena Muda, publicou uma 

crítica sua sobre o cineasta Stanley Kramer, na sessão Página do leitor125.

Em carta destinada ao tio Wilson Mendes de Andrade, datada de 15 de janeiro de 

1953, Glauber menciona a leitura de Edgard Allan Poe e Rudyard Kipling. Declara “se 

algum  dia  tornar-me  escritor  fique  certo  que  escreverei  sobre  minha  terra”126.  Na 

correspondência também cita filmes italianos e americanos. Elogia  Luzes da ribalta, de 

Chaplin. Assinala a leitura de Schopenhauer (Dores do mundo), Nietzsche (Assim falou 

Zaratustra), Bacon, Platão, Aristóteles, Sócrates, Spinoza e Voltaire.

De certo, nem naquela época nem nos dias de hoje, estas leituras são comuns 

para um jovem de 13 anos. Porém, é digno de nota o frutífero diálogo com o tio que, a 

julgar  pelas  correspondências  entre familiares,  era um dos grandes interlocutores  de 

Glauber  neste  tipo  de assunto.  Também menciona a  leitura  de quadrinhos;  fala  dos 

escritores  Jorge Amado e  Érico  Veríssimo;  compara-se ao personagem Eugênio,  de 

Olhai  os lírios  do Campo: “Quero confessar-te  uma coisa,  às  vezes pareço-me com 

Eugênio, às vezes sinto o irrefreável complexo de inferioridade”127. 

Para além da sua subjetividade, este “complexo” do qual fala Glauber acometia 

parcela considerável  dos jovens de sua geração que, vale ter presente, discutiam os 

valores das culturas vindas de fora, mesmo sem negá-las em sua totalidade, a exemplo 

dos modernistas de 1920 e 1930128. Na oportuna observação de Roberto Schwarz, “nós 

brasileiros gostamos de nos contrapor aos portugueses, mas não ao legado colonial”129. 

Enfim, esta ideia seria melhor desenvolvida anos depois no Manifesto Eztetyka da Fome 

(1965),  em  que  é  feito  um  balanço  extremamente  crítico  dos  valores  culturais  do 

colonizador e do colonizado, à semelhança do intelectual da diáspora Frantz Fanon.

O Colégio Estadual era um ambiente bem propício à disseminação da literatura e 

das artes dramáticas entre os jovens. Nesta instituição, Glauber se envolveu diretamente 

com a  produção  de  peças  teatrais  adaptadas  de  romances,  poesias  e  clássicos  da 

literatura nacional e universal. As chamadas “Jogralescas” tiveram um papel importante 

na sua formação cultural e artística, sobretudo por tratar-se de uma prática notadamente 

coletiva130.  Embora  o  conteúdo  das  peças  encenadas  estivesse  mais  atrelado  aos 

cânones modernistas, tampouco podemos deixar de considerar que na  mise-en-scène 

125 Stanley Kramer – a salvação de Hollywood, Página ao leitor – (Glauber – Salvador – Bahia). In: A Cena 
Muda, n.25, 1954, pp. 32-33.
126 BENTES, I. Glauber Rocha. Cartas ao Mundo. SP: Companhia das Letras, 1997, p.78.
127 O “complexo de inferioridade” da personagem Eugênio é o mote que dá a tônica ao romance Olhai os 
lírios do Campo, do escritor gaúcho.  Eugênio tem vergonha de sua origem social e casa-se por interesse 
com a filha de um influente empresário. 
128 Notemos que os jovens do chamado Cinema Novo mantiveram um estreito diálogo com a literatura e as 
artes dos modernistas de décadas anteriores.
129 SCHWARZ, Roberto. Seqüências brasileiras – ensaios. SP: Cia das Letras, 1999, p.49.
130 Ao  analisarmos  jornais  da  época,  percebemos  a  grande  repercussão  que  teve  as  “Jogralescas”  que, 
inclusive, eram bastante comentadas por escritores e jornalistas. 
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elas permitiam um maior despojamento, uma interpretação mais livre do texto original. 

De  acordo  com Ayeska  Paula  Freitas,  “Do  programa da  I  Jogralesca  constavam os 

poemas: Caso do Vestido, de Carlos Drummond, Enterro de Isolina, de Cecília Meireles, 

Futebol, de Cassiano Ricardo e Essa Nêga Fulô, de Jorge de Lima”131.

De certo, a vivência em Salvador foi muito prolífica para a sua formação, inclusive 

pelo contato com pessoas influentes do meio cinematográfico e político.  Nos idos de 

1955  virou  freqüentador  assíduo  do  cineclube  organizado  por  Walter  da  Silveira, 

personalidade de cultura cinematográfica invejável e expressiva, que se tornaria grande 

referência  não  só  para  Glauber,  mas  para  parte  considerável  da  juventude  cinéfila 

soteropolitana132.  Em algumas  entrevistas,  o  cineasta  declarou  que  graças  ao  crítico 

assistiu a filmes soviéticos (Sergei Eisenstein, Dziga Vertov), aos neorrealistas italianos, 

aos  clássicos  do  cinema  norte-americano  (John  Ford),  além  dos  vanguardistas 

franceses.

Igualmente, Glauber evidencia a importância do realizador baiano Roberto Pires, 

notadamente pelo filme Redenção.133 Tudo isto era digerido mediante as leituras do que 

havia de mais atual na crítica cinematográfica da época: Bela Balázs, George Sadoul, 

Eisenstein, André Bazin, Paulo Emílio Salles, Alex Viany, dentre outros.

Pouco a pouco, foi percebendo a importância em dialogar com personalidades 

que tinham em seus horizontes questões que também lhe eram comuns: a política, a 

cultura, a sociedade, a literatura, a liberdade religiosa e a cinefilia. Ainda que estejamos 

a  falar  de um adolescente,  não podemos perder  de vista  que o cineasta  rodou seu 

primeiro filme (Pátio,  1957) com 18 anos de idade e seu primeiro longa (Barravento, 

1961) com 21, quando já era pai da menina Paloma.134   

Em 1956,  escreve-lhe o professor Ruy Simões a respeito do conto  Dona dos 

sessenta metros:
De filiação neo-realista, seu conto apresenta melhores ângulos formais do que materiais. 
Sua  inclinação  ao  bizarro  e  ao  grotesco,  bem como sua  tendência  ao  irreverente  e 
contraditório [...] furtaram-lhe a possibilidade de ser original [...] Um outro reparo, se me é 
lícito: sua técnica narrativa, sincopada, talvez seja adequável ao cinema, muito mais do 
que à literatura. Há excessiva plasticidade. Ademais, os cortes bruscos, violentos, assim 
como as superposições , deixam o leitor confuso de raciocínio e sentindo necessidade da 
colaboração subsidiária dos sentidos.135

Vemos que o estilo narrativo de Glauber não passa despercebido pela clivagem 

do professor  Simões,  que,  a despeito  das “falhas estilísticas” do aluno,  reconhece a 

influência  da  linguagem  cinematográfica  em  sua  narrativa,  embalado  por  um  estilo 
131 Ibidem.
132 DIAS, José Umberto (org.).  Walter da Silveira O eterno e o efêmero. Salvador: Oiti 

Editora e Produções Culturais Ltda. 2006.
133 Barravento (1962), extras do DVD.
134 Paloma de Melo Silva Rocha, nascida em 12.06.1960, filha de Glauber Rocha e Helena Ignez, sua 
primeira esposa.
135 Carta de Ruy Simões. Salvador, 20 de agosto de 1956. In: BENTES, I., op. cit. p.82.
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fantástico, se quisermos fazer um paralelo com o estilo de escritores latino-americanos, 

como  Jorge  Luís  Borges,  Julio  Córtazar,  Garcia  Márquez  ou  Alejo  Carpentier.  Não 

parece ser exagerado afirmar que o professor apontou o que viu e acertou o que não viu. 

Simões também cita a preocupação de Glauber em fundir “religiosidades antagônicas 

numa analogia  desproporcional  e  diversa”.136 Ao  que  nos  interessa,  a  observação  é 

extremamente  relevante,  pois  recai  na  religiosidade  popular  tão  peculiar  à  cultura 

brasileira  (em  sentido  amplo)  e  à  cultura  baiana  (em  sentido  estrito).  Ruy  Simões 

menciona  as  contradições  dos  “Terreiros”,  que  são  criticados  por  Glauber  no  conto 

“Dona dos sessenta metros”. 

Percebe-se  que  mesmo  antes  de  Barravento os  aspectos  dos  terreiros  lhe 

chamava a atenção, não só por ser um elemento tão enraizado à cultura baiana, mas 

também  por  tratar-se  de  um  rizoma  de  cujas  ramificações  afloravam  elementos 

escamoteados pelas elites contemporâneas e de épocas anteriores. De Varnhagen a 

Euclides da Cunha, passando por Rui Barbosa, Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira 

Viana, Washington Luís e Plínio Salgado, para citar os mais influentes – tais escritores e 

políticos  repudiavam  o  comportamento  social  de  africanos,  afro-descendentes  e 

sertanejos. Se é verdade que esta miopia afetava a intelligentsia, também é verdade que 

do mesmo mal sofriam os realizadores da época,  pois,  com a exceção de Humberto 

Mauro e alguns  poucos cineastas,  o cinema brasileiro  era um bem cultural  made in 

hollywood, cuja estética tornava “leve e agradável a absorção das noções e a recepção 

das informações”, para usar expressão de Umberto Eco.137 Sem autenticidade estética, 

com temáticas moralistas e contemporizadoras tais filmes eram reprodutores do “status 

quo”.  Poderíamos citar como exemplos, o nordeste que é retratado em  O cangaceiro 

(1953), da Vera Cruz; ou a comicidade das chanchadas da Atlântida Cinematográfica, 

produzidas  em  série  por  Carlos  Manga;  ou  ainda  os  filmes  do  Ciclo  de  Recife138; 

evidentemente,  produtos  culturais  já  em  vias  de  massificação.  À  exceção  destes 

exemplos, havia filmes que eram reivindicados por Glauber como uma “tradição” a ser 

seguida, como o já citado Humberto Mauro.

De  fato,  é  justamente  com  estes  cinemas  de  estilo  romanesco  que  os 

cinemanovistas  romperão,  sendo  criadas,  inclusive,  outras  condições  de  produção, 

distribuição  e  exibição.  Cabe  ressaltar  que  o  primeiro  longa metragem  de  Glauber, 

Barravento (1961), emergiu neste contexto.

136 Ibidem.
137 ECO, U. Apocalípticos e integrados. SP: Perspectiva, 1970, p.8.
138 Talvez um dos filmes mais expressivos do Ciclo de Recife seja A Filha do Advogado (1926). É notável nesta película 
a forma como o personagem negro é retratado, espelhando o olhar racista da sociedade da época. Desnecessário dizer 
que o filme pernambucano é considerado um clássico do nosso cinema silencioso. É bom salientar que este período da 
nossa filmografia carece de um estudo mais aprofundado no que se refere à representação do negro em filmes de ficção..
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Ciclo baiano e Cinema Novo
Em  meados  da  década  de  1950,  Salvador  passou  por  grande  efervescência 

cultural.  Parte  considerável  dos  jovens  das  camadas  médias  buscou  inserir-se  em 

discussões  políticas  e  culturais  mais  abrangentes.  Se  pensarmos  num  quadro  mais 

geral, o país vivia os tempos do nacional-desenvolvimentismo. Desde décadas anteriores 

surgiam  novas  organizações  sociais  que  reivindicavam  uma  maior  participação  na 

política do país. Nas palavras de Lúcio Flávio de Almeida, “Nacionalismo e democracia 

como  vias  de  acesso  ao  desenvolvimento:  eis  a  receita  do  nacional-populismo 

rejuvenescido em meados dos anos 1950”139. 

Naquele  contexto  havia  um  clima  favorável  ao  surgimento  de  manifestações 

artísticas e demais práticas culturais. Daí o papel importante de algumas instituições e 

entidades para promover e estreitar estes debates, como a Universidade da Bahia (atual 

UFBA), o recém-criado Museu de Arte Moderna da Bahia, além do Clube de Cinema 

encabeçado  pelo  já  citado  Walter  da  Silveira.  Convém dizer  que  o  Ciclo  Baiano  de 

cinema se inseriu nesta atmosfera sociocultural. No que se refere ao estreitamento com 

as temáticas africanas, a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), da UFBA, 

teve papel preponderante. A entidade fomentou uma série de estudos e pesquisas sobre 

as  temáticas  afros,  convidando  personalidades  de  países  africanos  no  intuito  de 

cooperação intelectual, cultural e política. É importante mencionar a visita do presidente 

do Senegal Leopold Senghor à Bahia (vide imagem), sendo recepcionado, inclusive, pelo 

senhor Waldir Feitas, diretor do CEAO, ou ainda a contínua participação da arquiteta 

Lina Bo Bardi na vida cultural local, inclusive durante o período em que foi convidada 

para dirigir o Museu de Arte Moderna. Isso sem contar a realização da cenografia de 

inúmeras peças de Brecht e as visitas às filmagens de Deus e o diabo na terra do sol, 

atendendo ao pedido do amigo Glauber Rocha 140. 

139 ALMEIDA, Lúcio Flávio. Uma ilusão de desenvolvimento. Florianópolis: UFSC, 2006, p.102.
140 Para  um aprofundamento  sobre  o assunto é  interessante  consultar  a  obra  Avant  Gard na Bahia,  do 
antropólogo Antônio Risério.
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 O presidente do Senegal, Leopol Sedar Senghor, em visita à Bahia, ladeado pelo governador 
Lomanto Júnior (esq.) e pelo diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, Waldir Freitas de Oliveira. 

Fonte: Arquivo CEAO.

Em suma, as obras precursoras do Ciclo Baiano foram Bahia de Todos os Santos 

(1960), de Trigueirinho Neto;  A Grande Feira (1961), de Roberto Pires,  e  Barravento 

(1961),  de Glauber  Rocha.  O conteúdo destas obras possuía um traço comum, uma 

espécie de janela aberta para as mazelas sociais do povo baiano. No mais das vezes, 

estes filmes eram elaborados em tom de manifesto, o que faz lembrar as produções 

italianas do pós-guerra (neorrealismo). As películas colocavam em evidência a realidade 

social  do  povo,  em que  novas  questões  eram  levantadas,  assinalando  tanto  o  teor 

político das obras quanto o engajamento dos cineastas141.  Conforme observou André 

Setaro,  “A  produção  de  filmes  é  para  estes  realizadores,  inseparável  do  desejo  de 

participação cultural e social na vida da comunidade e do anseio de expressão artística 

pessoal”142.

141 Muitas das questões suscitadas por esses “novos” cineastas baianos faziam parte de um conjunto de idéias 
que já vinham sendo formuladas no Congresso de Cinema Brasileiro ocorrido no Rio e em São Paulo, nos 
anos 1952 e 1953.
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Glauber Rocha, Lina Bo Bardi e, ao fundo, Paulo Gil Soares. 
Fonte: Arquivo Lina Bo Bardi.

É importante mencionar que o Ciclo Baiano e o Cinema Novo podem ser vistos 

como faces de uma mesma moeda. Há quem argumente que o Cinema Novo iniciou a 

partir destes filmes produzidos na Bahia, e aos poucos foi disseminando-se para outros 

espaços. 

Entretanto,  não se pode deixar de considerar algumas produções anteriores a 

este período, como os filmes de Paulo César Saraceni, Nelson Pereira dos Santos, a 

exemplo  de  Rio,  40  graus (1955),  e  o  documentário  Aruanda  (1959), de  Linduarte 

Noronha,  que  já  apontavam  para  uma  nova  estética  cinematográfica:  filmagens 

exteriores, câmera ágil, linguagem próxima à fala do povo, trilhas sonoras referenciadas 

pela musicalidade afro, temas ligados às periferias e às regiões desassistidas do país.

Na cidade do Rio de Janeiro, alguns jovens ligados ao CPC da UNE produziram 

filmes  que  ampliaram  o  universo  temático  cinemanovista,  contemplando  a  questão 

urbana: os espaços da fábrica, o asfalto, o morro, e as periferias cariocas com todas as 

suas vicissitudes e contradições.  Cinco vezes favela (1962), filme em cinco episódios 

142 SETARO, André.  Nascimento do Surto Contracultural. In:Revista da Bahia. Edição Especial: Cinema, 
1995, p. 20-43.
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dirigidos por Joaquim Pedro Andrade, Leon Hirszman, Carlos Diegues, Miguel Borges e 

Marcos Farias. Foram do mesmo período,  Garrincha, alegria do povo (1962),  Porto de 

Caxias (1962), Vidas Secas (1963), Ganga Zumba (1963-64) e Deus e o diabo na terra 

do sol (1964). Tais produções passaram a ganhar projeção internacional,  angariando 

prêmios no exterior e reconhecimento no país. É crível que destes filmes, foi  Deus e o 

diabo  na  terra  do  sol (1964)  um  dos  maiores  exemplos  desta  nova  linguagem 

cinematográfica, chancelada, segundo Glauber, pela “estética da fome”.

Antes  de despontar  como um dos grandes nomes do Cinema Novo,  Glauber 

Rocha exerceu intensa atividade como crítico cinematográfico em jornais e revistas do 

Rio  e  São  Paulo.  Conforme observou  Paulo  Emílio  Sales  Gomes,  o  jovem  Glauber 

adquiriu  “renome  nacional”,  além  de  marcar  presença  em  “conclaves  culturais”.143 

Interessou-se desde cedo pela atividade jornalística, trabalhando como jornalista amador 

em periódicos de esquerda e revistas culturais.  Desempenhou a função de crítico no 

Diário de Notícias e no  Suplemento Dominical do Jornal do Brasil,  ambos no Rio de 

Janeiro; além de intensa atividade de articulador de projetos144.

No que se refere ao Cinema Novo, Ismail Xavier alerta que o movimento foi fruto 

de dois cruzamentos: entre a cinefilia e o engajamento político, em que se acreditava 

que havia uma vocação natural do cinema para intervir na esfera social, política e cultural 

da nação. Por outro lado, havia a vontade de intervenção imediata no debate político e o 

anseio de refletir sobre a cultura brasileira a partir da “tradição modernista” iniciada já 

nos  anos  1920145.  Aqui  temos  elementos  para  pensar  sobre  esta  particularidade  do 

movimento no qual Glauber estava inserido, desde o diálogo com a arte de “vanguarda” 

dos  anos  1920,  passando  pela  cinefilia  de  uma  juventude  ávida  por  imagens  em 

movimento, além da vontade de intervenção, por meio da arte, na agenda política do 

país.

No que concerne ao diálogo com a literatura dos anos 1920, muitas obras de 

escritores como Mário de Andrade, Graciliano Ramos e, dentre outros, Guimarães Rosa 

serviram de argumentos para os filmes do Cinema Novo. Lembremos de  Vidas Secas 

(1964), de Nelson Pereira dos Santos,  de Macunaíma  (1969),  de Joaquim Pedro de 

Andrade, A hora e vez de Augusto Matraga (1965), de Roberto Santos, além de Deus e 

o  diabo  na  terra  do  sol  (1964),  cujos  argumentos  foram  baseados  em  Menino  de 

engenho,  de José Lins do Rego,  Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, com o 

predomínio da literatura de cordel.146

143 GOMES, Paulo Emílio Sales. Crítica de Cinema no Suplemento Literário. V.2. RJ: Paz e Terra, 1981, p.401.
144 ROCHA, G. Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. SP: Cosac & Naify, 2003, p.7.
145 XAVIER, I. Palestra proferida no SESC-Vila Mariana. O cinema político de Glauber Rocha: entre o  
sagrado e o profano.
146 Em entrevista Walter Lima Jr, assistente de direção de Deus e o diabo, declara ter sido o filme igualmente 
baseado nos argumentos das obras de Lins do Rego e Guimarães Rosa. In: entrevista nos extras do DVD 
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Já em Glauber, há em seus primeiros filmes, um estreito diálogo com escritores 

dos chamados ciclos regionais, como os já citados Lins do Rego e Guimarães Rosa, 

dada à intenção do cineasta em trazer ao conhecimento do telespectador outra estética. 

Daí ser  Deus e o diabo uma janela voltada ao mundo agrário, com cantoria de matriz 

rural e valores sinestésicos, assim como descrevem os versos do repentista Ivanildo Vila 

Nova, nosso contemporâneo:

Pois a palavra da gente além de metrificada,
Usa a oralidade musicada e ritmada,
No sertão e capital sempre é muito apreciada.
Esta linguagem falada traz cultura por tabela,
O cantador é repórter sem mostrar nada na tela
Mensagem que no sertão aprendeu muito com ela147.

O cruzamento entre cinefilia e engajamento político permitiu a Glauber a inserção 

em atividades jornalísticas, a participação em cineclubes e um estreitamento maior com 

o cinema. Em 1958 foi repórter policial no  Jornal da Bahia e no ano seguinte publicou 

artigos diversos no Diário de Notícias, neste mesmo Estado. Antes, foi produtor do curta-

metragem  Um dia na rampa  (1956), de Luiz Paulino dos Santos, acompanhou Nelson 

Pereira dos Santos na execução de Rio, Zona Norte (1957). Buscou ocupar os diferentes 

espaços, tendo em vista a proximidade com o meio cinematográfico e político. Talvez 

seja mais fácil compreender isto se pensarmos nas pessoas com as quais esteve em 

contato: de Nelson Pereira dos Santos a Roberto Pires, passando pelo empresário Rex 

Schindler, que mais tarde financiaria Barravento, o cineasta Paulo César Saraceni e os já 

citados críticos Paulo Emílio e Walter da Silveira. Grande parte destas personalidades 

tiveram papel importante no campo cinematográfico e extra-cinematográfico, alguns dos 

quais foram ponta de lança do Cinema Novo.

Barravento: um filme afro-baiano

Os barcos verdes e as velas alegres da baía
Eu não vejo. De tudo vejo apenas a rede 

esburacada dos pescadores.
(Bertold Brecht, extraído do poema 

Tempos ruins para a lírica.)

Os versos brechtianos são bem oportunos para comentarmos o primeiro longa- 

metragem de Glauber Rocha, inclusive, levando em conta os aspectos formais da obra 

fílmica  e  a  grande  afinidade  existente  entre  a  estética  do  dramaturgo  alemão  e  do 

Deus e o diabo na terra do sol.  
147 Tecendo o repente - com a boca no mundo, Dvd, documentário sobre o repente, direção Hilton Lacerda, 
out-2006. 
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cineasta baiano. Se, em  Tempos ruins para a lírica, Bertold Brecht fala de contrastes 

sociais; em Barravento, Glauber problematiza a exploração e alienação de pescadores 

que vivem numa comunidade litorânea.  Para efetuar  sua crítica,  o cineasta emprega 

elementos típicos da cultura afro-brasileira, mostrando práticas das rodas do candomblé 

baiano, da capoeira, do samba.

Embora  muito  comentado  por  críticos  e  teóricos,  Barravento ainda  fornece 

elementos para análise, inclusive, no que se refere aos valores afro. Cabe deixar claro 

que só recentemente esta questão começou a ser discutida entre alguns analistas do 

filme. Talvez seja fruto do alargamento dos temas relacionados à Àfrica e à diáspora; ou 

do  surgimento  de  novas  abordagens  em  relação  às  práticas  afro-brasileiras.  Se  é 

verdade que novas concepções teóricas possibilitam outros vieses acerca dos temas de 

estudo, não resta dúvida de que novos enfoques suscitam novas interpretações.

O crítico Ismail  Xavier,  que se aprofundou no estudo do filme em  Sertão Mar 

(1983),  reconhece  não  ter  avançado  na  interpretação  dos  valores  afro  religiosos  de 

Barravento,  evidentemente  pela  falta  de interlocutores  familiarizados  com o tema na 

época.  Xavier  assinala  que só a  partir  do  diálogo  com estudiosos  da  cultura  negra, 

passou a ter maior clareza acerca destes elementos.148 Contudo, no que diz respeito à 

compreensão da linguagem, técnica cinematográfica e demais valores de Barravento, a 

análise de Xavier é extremamente significativa.

148 XAVIER, I. Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome. SP: Cosac & Naify, 2007, p.34. vide nota 
de rodapé.
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Plano Geral do elenco de Barravento (1961), primeiro longa-metragem
de Glauber Rocha. Interessante notar a luz natural e a participação de 

membros da própria comunidade da praia de Buraquinho, uma alternativa 
usada para produzir filmes de baixo orçamento. Fonte: Setor de 

Fotografia/Cinemateca Brasileira.

Barravento versa  sobre  os  problemas  sociais  enfrentados  pelos  pescadores 

negros da comunidade litorânea de Buraquinho, na Bahia. Além de serem explorados 

pelo  empresário  que  aluga  a  rede,  meio  fundamental  para  a  pesca,  os  pescadores 

vivem, nos termos de Glauber, na mais completa alienação. Evidentemente, a pesca é o 

que garante a subsistência de toda a comunidade.

Em Barravento, Firmino é a personagem chave para a compreensão da obra. É 

ele quem denuncia a exploração e as condições precárias em que vive a comunidade. 

Os pescadores aceitam a exploração e se submetem ao Mestre, um velho líder que 

negocia com o dono da rede.149 O Mestre cuidou da criação de Aruã, que na comunidade 

é considerado uma espécie de herói. Aruã é sacralizado e possui o corpo fechado, por 

isto é impedido de “deitar-se com mulher”. Cota é namorada de Firmino. Naína, uma das 

poucas moças da comunidade que tem origem branca, gosta de Aruã. 

Firmino desfere críticas contra Aruã e promete, através de despacho, pôr fim a 

santidade  do  protegido  de  Iemanjá.  É  interessante  notar  que  mesmo  criticando  o 

misticismo dos moradores de Buraquinho, Firmino recorre às mães de santo para fazer 

149 Ibidem, p.27.
56



“o  trabalho”,  mas  é  expulso  do  terreiro.  Obviamente,  ele  não  nega  o  candomblé. 

Segundo Xavier,  Firmino é uma personagem contraditória,  cujos comportamentos são 

difíceis de prever. Concomitante a isto, Naína vai ao terreiro para verificar qual o orixá é 

o “dono de sua cabeça”. 

Uma vez desprovido da rede, os pescadores e a comunidade revivem seus mitos. 

Sentados em roda, narram histórias. Este episódio remete às comunidades de tradições 

orais, em que as histórias que são narradas reforçam a identidade das personagens do 

filme. Falam de Naína e de sua falecida mãe. Comentam o simbolismo que cerca Aruã. 

Este se lança no mar de jangada e sem rede. Aruã retorna de sua viagem são e salvo. 

Notemos que nestas passagens o mito é reatualizado via tradição oral. Mais uma vez, 

recorrendo a Walter Benjamin, “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a 

que recorrem todos os narradores”. Mais adiante assinala, “Contar histórias sempre foi a 

arte  de  contá-las  de  novo,  e  ela  se  perde  quando  as  histórias  não  são  mais 

conservadas”150.  Assim,  o  ato  de  fazer  lembrar  tem  por  intuito  manter  a  ordem 

comunitária, fortalecendo, inclusive, a autoconfiança de Aruã.

No  ápice  da  história,  ocorre  a  profanação  de  Aruã,  fruto  do  estratagema 

articulado por Firmino, que convenceu a sensual Cota a seduzir o escolhido da santa dos 

mares. Naína inicia a preparação. As mães de santo verificam que ela “é filha de Iemanjá 

e  deve  fazer  o  santo”151.  Inevitavelmente,  o  barravento é  deflagrado  em  terrível 

tempestade, como se Iansã (orixá dos ventos) interagisse com Iemanjá (orixá dos mares) 

para sacudir a Praia de Buraquinho, retirando seus moradores da zona de conforto e da 

passividade, uma vez que a heroicidade de Aruã foi posta em suspenso.

A julgar pelos valores presentes no filme e pelas observações de Ismail Xavier, 

há  em  Barravento uma  série  de  elementos  que  estão  além  da  crítica  fortuita  ao 

misticismo religioso, pois ainda que este seja criticado, é justamente esta religiosidade 

que amarra as relações sociais dentro da comunidade de Buraquinho. Na mesma esteira 

de Xavier, Jean-Claude Bernadet asseverou que no filme todas as personagens têm uma 

junção na comunidade, “mesmo que eles estejam às margens da evolução do país, os 

personagens  apresentados  não  são  marginais  dentro  da  comunidade:  os  homens 

trabalham na pesca,  enquanto  as  mulheres  se dedicam ao trabalho  doméstico  ou à 

religião”152.

 Embora Glauber certas vezes tenha criticado o misticismo como um fator de 

alienação, noutros momentos sai em defesa de tais valores, reconhecendo nos ritos de 

matriz afro valores culturais autênticos. É interessante observar este trecho em que o 

cineasta crítica o diretor Ruy Guerra - que visitou as locações de Barravento -, por uma 
150 BENJAMIN, op, cit, pp. 204-205.
151 Barravento (1962).
152 BERNADET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 a  
1966. SP: Cia. Das Letras, 2007, p.73.
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“possível”  cena  plagiada  em  Cavalo  de  Oxumaré,  retirada  da  obra  rodada  em 

Buraquinho:

Eis  o  detalhe:  meu  filme  [Barravento]  é  verdadeiramente  ‘integrado’  social  e 
etnograficamente; filmei candomblés autênticos; no próprio filme combato a exploração 
barata do exotismo, a indústria do pitoresco, o carnavalesco folclórico. Meu filme é uma 
‘visão’ séria e consciente de um problema vital  dentro da civilização baiana: a cultura 
negra.  Este  documentário  do sr.  Ruy Guerra,  destinado à Europa,  não passa de um 
carnaval, de uma mistificação. Se for analisado o contexto – resumido na reportagem da 
revista – veremos que tudo é sensação [...] Espero que o sr. compreenda o alcance do 
problema: encerra um duplo crime: I – O PLÁGIO II – O DESRESPEITO À CULTURA 
NEGRA153.   

Não temos o intuito de confundir a intenção do autor com o sentido produzido por 

sua obra154. Contudo, a julgar pelo modo como a comunidade de Buraquinho é retratada 

no filme, podemos levar em conta as palavras do autor de Barravento155. No entanto, isto 

não se deve a uma “genialidade”  do cineasta ou a um conhecimento “autóctone” do 

candomblé baiano, mas é fruto de uma escolha: ter consultado pessoas que conheciam 

em profundidade os elementos retratados no filme.   

Face  a  isto,  Orlando  Senna,  que  acompanhou  grande  parte  da  produção  de 

Barravento, pôs Glauber em contato com Hélio Oliveira, mais conhecido como Helinho. 

Foi Helinho quem orientou o cineasta em relação aos elementos do candomblé e da 

cosmogonia iorubá. Naquele contexto, Oliveira estava sendo educado para ser babalaô. 

Isto  explica  a  forma cadenciada  como os  rituais  e  a  musicalidade  dos terreiros  são 

retratadas, sem contar a forte expressão afro do filme, em que a trilha sonora do começo 

ao fim é acentuada pelas cantorias das iaôs e pela musicalidade de tambores, dentre 

outros ritmos caros à cultura iorubá.156 

Orlando Senna também declara que “Helinho teve um papel importante para fazer 

com que as mães de santo permitissem as filmagens no terreiro”. Alguns comentadores 

do filme afirmam que as cenas dos cantos das iaôs são registros históricos raros do 

modo de vida daquela comunidade, cuja ancestralidade provém do Oeste da África157. 

Não há dúvida de que,  ao produzir  Barravento, Glauber  teve possibilidade de 

maior estreitamento com a religiosidade afro e com a filosofia iorubá. A este respeito, 

Senna afirma que Glauber só sentiu o impacto destes valores durante a produção do 

filme e não antes, uma vez que não tinha se preparado previamente para dirigí-lo. É bom 

lembrar que até então o diretor do filme era Luiz Paulino dos Santos, e a participação de 

153 Carta enviada a José Amádio. Salvador, 30.03.1961.
154 De acordo com Ismail Xavier, apoiando-se em William K. Wimsatt Jr. “Confundir a intenção do autor 
com o sentido efetivo produzido pelas imagens e sons é cair na ‘falácia intencional’. In: Sertão mar, op. cit, 
p.9. 
155 Orlando Senna também chama atenção para um aspecto interessante: Barravento é uma das obras 
pioneiras no retrato do candomblé. In: Extras, DVD Barravento.
156 Entrevista nos extras de Barravento, op, cit.
157 Entrevista concedida por Jaime Sodré presente nos extras de Barravento, op, cit.
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Glauber limitava-se à produção e aos argumentos. Porém, devido a um desentendimento 

entre uma atriz, os produtores e Luiz Paulino, ele acabou se encarregando da direção. 

Em carta a Paulo  Emílio,  o cineasta menciona tais incidentes,  além de declarar que 

convenceu o empresário Rex Schindler a financiar a produção. 158

Apesar de sua criação protestante, o olhar do cineasta em relação ao candomblé 

não é de um leigo. Conforme vimos anteriormente, tanto em Vitória da Conquista quanto 

em Salvador tais rizomas estavam presentes no seu dia-a-dia. É crível que o papel de 

Helinho na produção do filme foi o de melhor traduzir o ritualismo do candomblé e a 

filosofia Iorubá; do mesmo modo que ocorrera com o mestre de capoeira Canjiquinha, 

que orientou e “supervisionou” as várias cenas de capoeira do filme. Para Glauber, filmar 

em Buraquinho não era um trabalho à moda de Jean Rouch que ia para a África retratar 

uma cultura diametralmente oposta à sua.159

Ao contrário, era um olhar de alguém que tinha o conhecimento de tais préstimos 

e que buscava uma forma adequada de criticá-los. Em  Barravento,  a comunidade de 

pescadores funciona como um microcosmo, onde os problemas locais servem de ponto 

de  partida  para  pensar  questões  mais  amplas,  como a  exploração  da  população,  o 

miserabilismo, a marginalização da cultura afro-brasileira e a formação racista da nossa 

nacionalidade.  Ou seja,  questões bastante perseguidas pelos cinemanovistas.  Assim, 

uma boa forma de criticar a universalidade das artes e da cultura estandardizadas é a 

partir dos problemas locais.

Em  Barravento,  é  notável  a  importância  que é  dada ao corpo que,  inclusive, 

possui  grande significado  em culturas africanas e,  em sentido  estrito,  no  candomblé 

baiano.160 Vale  mencionar  a  seqüência  final  em  que  Naína,  personagem  de  Lucy 

Carvalho, “faz o santo”, o que implica numa nova relação com o seu corpo. De início, fica 

reticente em mergulhar no universo do candomblé, mas com a possibilidade de ter para 

si  o  amor de Aruá,  ela faz o  santo e sua cabeça é raspada.  Convém dizer  que no 

candomblé a cabeça é de grande relevância, pois é considerada a moradia do orixá161. 

158 Carta enviada a Paulo Emílio Salles Gomes, Salvador, 02.11.1960. In: Cartas ao Mundo. ROCHA, G. op.  
cit.
159 Apesar de ter realizado trabalhos cinematográficos de relevância no retrato da África,  Jean Rouch foi 
acusado por Ousmane Sembene de filmar os africanos como se fossem insetos. In: Cinemaction, n.17, 1982. 
160 Para uma discussão mais específica acerca da representação do corpo em culturas africanas, avançar para  
o capítulo, Fenomenologia afro em saberes vivenciados. 
161 Nas suas andanças pelos “terreiros baianos” Roger Bastide registrou parte do ritual: “Lavar-se-á então a 
cabeça, e muitas vezes então o corpo inteiro, com a água e as ervas que serviram para a lavagem do colar e 
da pedra. [...] A fixação do orixá na cabeça da filha não se faz senão lentamente, etapa por etapa, desde a  
entrada no santuário até o tenebroso mergulho que lhe marca o fim. O caráter progressivo dessas etapas  
manifesta-se  por  um conjunto de  símbolos:  os  cabelos  são  primeiro  cortados  com uma tesoura,  depois 
raspados; o crânio é primeiro regado com o sangue de animais de duas patas, depois de quatro patas; a carne  
é  primeiro  tatuada,  depois  são  abertas  incisões.  [...]  No decorrer  da  primeira  cerimônia  os  cabelos  são 
cortados apenas com uma tesoura para facilitar a descida do deus; a cabeça é regada com um sangue de aves  
[...] a filha então cai em um estado de transe”. In:  BASTIDE, R.  O Candomblé da Bahia. SP: Cia. Das 
Letras, 2001, pp.41-50.
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O candomblé agrega elementos do catolicismo e da cosmogonia africana, como a 

fusão entre santos católicos e orixás, além da estreita relação entre o mundo mineral, 

vegetal, animal, espiritual e humano. Isto tem a ver com uma cosmogonia mais ampla, 

que  encontra  raízes  nas  culturas  africana  e  afrodiaspóricas.  Daí  ser  possível 

observarmos estes rastros nas culturas negras do Brasil, América e Caribe. Por isso, não 

parece  exagero  afirmar  que  não  há  um  único  candomblé,  mas  sim  práticas  e 

manifestações  variáveis  desta  espiritualidade,  cujos  valores  compósitos  incorporam 

elementos de “culturas nas quais se pratica uma crioulização”, nos termos de Glissant.162

Face a complexidade  de universos crioulizados,  desde a diáspora é coerente 

considerar  que  a  ideia  de  “sincretismo”  não  seria  a  definição  mais  apropriada  para 

pensar os valores do candomblé, pois, no mais das vezes, ela nos remete a uma noção 

mais religiosa do que cultural.  Já a “crioulização” centra-se na diversidade,  tendo em 

vista a dinâmica relacional de culturas distintas.

Merece  ser  lembrada  a  interessante  observação  de  Luiz  Paulino  dos  Santos 

(primeiro  diretor  do  filme),  declarando  que  a  obra  não  daria  certo,  pois  deveria  ser 

dedicada à Iansã, orixá do vento, e não à Iemanjá, orixá do mar, por tratar-se de um 

fenômeno eólico, o  barravento. Claro está que a declaração de Paulino só procede se 

levarmos em conta que o filme não deu certo na sua concepção, por motivos que aqui já 

foram explanados.

Observa-se  em  Barravento uma  cosmogonia  que  cimenta  as  relações  dos 

moradores da comunidade de Buraquinho. Há fortes indícios que permitem afirmar que 

este  elo  advém de elementos  espirituais  ligados  a forças  da natureza.  A orixá  mais 

influente  da  comunidade  é  Iemanjá,  a  rainha  dos  mares;  os  peixes  garantem  a 

subsistência da população, a musicalidade é uma constante na vida dos moradores; e a 

narrativa do filme gira em torno da deflagração do “barravento”, ou seja, um fenômeno da 

natureza. 

Contudo, no seu universo de tradição africana, a comunidade sente os avatares 

da  modernização.  A  exploração  sofrida  pelo  arrendamento  da  rede,  as  poucas 

possibilidades  de  sustento  e  a  perda  gradativa  dos  valores  ancestrais  marcam  a 

narrativa fílmica. Eis o ponto nevrálgico de Barravento, o conflito entre o tradicional e o 

moderno.  Ora  não  é  este  um  dos  grandes  desafios  das  sociedades  africanas 

contemporâneas? Não é este o mesmo desafio da sociedade brasileira? 

O espaço retratado em  Barravento faz lembrar não uma África longínqua, mas 

realidades  contemporâneas  e  vizinhas,  ainda  que  desconhecida  para  os  jovens  da 

geração de Glauber. A intenção do cineasta em trabalhar esta proximidade entre África e 

Brasil é notável, basta observar os letreiros iniciais do filme, “No litoral da Bahia vivem os 

162 Ibidem, p.72.
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negros  pescadores  de  “xareu”,  cujos  antepassados  vieram  escravos  da  África. 

Permanecem até hoje os cultos aos Deuses africanos e todo êste povo é dominado por 

um misticismo trágico e fatalista”. Aqui a “tragédia” e o “fatalismo” podem ser concebidos 

a partir de um processo excludente advindo de um projeto de nação que não contempla 

comunidades, cujo modo de vida se ancora na economia de subsistência, nos valores da 

tradição e da ancestralidade – eis o perfil dos habitantes da Praia de Buraquinho. No que 

pesem a temática e a dramaticidade da obra,  Barravento reforça o questionamento de 

uma realidade do tempo presente e não de um passado remoto.

Quem “sacode” esta realidade de Buraquinho é a personagem Firmino. Assim 

como observou Ismail Xavier, “A passagem de Firmino por Buraquinho constitui o núcleo 

da estória [...]. Em termos de religião, Firmino é um autêntico Exu”. A comparação feito 

pelo crítico entre a personagem protagonizada por Antônio Sampaio e Exu, entidade da 

cosmogonia  Iorubá,  é  de  grande  significado,  pois  este  orixá  possui  justamente  este 

predicativo: causador de discórdias, apesar de ser mediador; mesmo sendo a entidade 

mais nova, ajudou Olodumaré163, orixá maior, na criação do mundo. Firmino, inspirado 

em  Exu,  é  um  transgressor  do  status  quo,  estando  para  além  do  bem,  sem  ser 

totalmente maligno.  A personagem não pode ser pensada a partir  de uma dicotomia 

maniqueísta, na medida em que se compadece do sofrimento da comunidade. É Firmino 

quem critica a passividade dos pescadores.

Uma  narrativa  referente  ao  orixá  Exu  ajuda  a  compreender  certo  traço  do 

protagonista de  Barravento. Conta-se que um rei e sua família deixaram de prestar as 

devidas  homenagens  a  Exu.  Movido  pelo  espírito  de  revide,  a  entidade  procurou  a 

rainha,  que vivia enciumada em razão do marido só se interessar pela esposa mais 

nova. Disse-lhe que faria um feitiço para reaver a situação. Exu deu à rainha uma faca e 

pediu a ela que cortasse um fio de barba do rei.  Em seguida,  o orixá foi  à casa do 

príncipe herdeiro, disse-lhe que o pai queria vê-lo aquela noite, solicitou que fosse ao 

palácio  e  levasse  seus  guerreiros.  Igualmente,  Exu  foi  ao  rei  e  disse  que  tomasse 

cuidado, pois a rainha planejava matá-lo naquela mesma noite. O rei se recolheu, mas 

ficou acordado, esperando. Viu então a rainha entrar no quarto, aproximando-se com a 

faca em punho. Imaginou que pretendia matá-lo e travou com ela uma luta feroz. Ao 

chegar ao palácio com seus homens, o príncipe ouviu o barulho e correu à câmara real 

com os soldados. Pensou que o rei iria matar a rainha mãe. Invadiu o quarto com os 

soldados e deu início a um grande morticínio. Exu ria, Exu estava vingado.164

É  nítida  aqui  a  transgressão  da  ordem,  da  qual  a  personagem  Firmino  é 

revestida. Assim como Exu, ele trabalha em diferentes flancos: solicita às mães de santo 
163 Na cosmogonia Ioruba Olorum-Olodumaré é o dono do Orum (céu) e criador do Aiye (terra), o que 
denota a sua grandiosidade.
164 VERGER, P. Exu promove uma guerra em família. 1954, p.183. In: PRANDI, R. Mitologia dos orixás. 
SP: Companhia das Letras, 2001.
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um despacho contra o escolhido de Iemanjá, causando sua expulsão do terreiro; incita 

os  pescadores  a  se  rebelarem  contra  o  dono  da  rede,  além  de  convencer  Cota  a 

profanar  Aruã,  o  que  deflagra  o  “barravento”.  Merece  ser  lembrada  a  cena  na  qual 

Firmino olha para a câmera e diz: “O que mata é fome, bala, chicote...tem milhões de 

negros sofrendo no mundo inteiro”. Enfim, a fala da personagem exemplifica muito bem o 

projeto político em que está inserida, que vai ao encontro da luta de libertação do povo 

negro, sobretudo, em um país em que a abolição do 13 de Maio não deveria (e nem 

deve) ser concebida como ruptura, mas enquanto continuidade.

Neste  sentido,  a  realidade  sócio-econômica  da  população  negra  não  foi 

substancialmente alterada, mas agravada com a permanência, inclusive, de preconceitos 

raciais. Por isso, convém considerar que o ímpeto insurgente dos negros de outrora na 

pós-abolição espraia-se para outros terrenos,  ganhando novos contornos.  Há que se 

pensar no Cangaço e Canudos, nas militâncias da imprensa negra165, na ocupação de 

espaços artísticos, culturais e políticos por parte dos afrodescendentes – a exemplo do 

Teatro Experimental do Negro (1944-1961), idealizado e fundado por Abdias Nascimento 

(1914-2011). Enfim, há dados suficientes para pensar nas teses trazidas pelo primeiro 

longa  metragem  de  Glauber  como  um  conjunto  mais  amplo,  ritmado  pelas  tensões 

étnico-sociais e políticas da época.

Deus e o  diabo e O Dragão da Maldade: a estética da fome em tradições 
orais

Se Glauber Rocha assentou a estética de Barravento sobre bases afrobrasileiras, 

manifestada quase sempre por meio do candomblé baiano, não é menos verdade que a 

oralidade, que constitui a tônica da narrativa das obras Deus e o diabo na terra do sol  

(1964) e  O Dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969),  advém de matrizes 

africanas.  A este  respeito,  Irma Viana observa que “O cineasta foi  buscar  na mítica 

sertaneja  a  matéria-prima para  suas  reflexões,  foi  buscar  no  cordel,  nas  cantigas  e 

crenças  populares  do  sertão  nordestino  os  dados  e  a  forma  de  sua  narrativa 

cinematográfica.”166 

É igualmente relevante considerar que muito do imaginário dos povos nordestinos 

se apresenta na literatura de cordel, a partir da qual é possível aproximar-se de suas 

crenças, superstições, folclores, religiosidades, misticismos, condutas e valores morais. 
165 A Alvorada (1936), A liberdade (1919-1920), A raça (1935), A rua (1916), A Voz da Negritude (1953),  
Auriverde (1928), Chibata (1932), Correio d’Ebano (1963), Getulino, Níger (1923-1926), Senzala (1946),  
Redenção (1950), Tribuna Negra (1935). In: Acervo Cedap, UNESP/Assis. Vide: 
http://www.assis.unesp.br/cedap/cat_imprensa_negra/cat_imprensa_negra.html. Para um maior 
aprofundamento sobre o tema vide: Paulino de Jesus Cardoso. A luta contra a apatia: Estudo sobre a 
instituição do movimento negro anti-racista na cidade de São Paulo. (1915-1931). Dissertação de Mestrado: 
PUC-SP, 1993.
166 VIANNA, Irma. A nação a partir do sertão. Glauber Rocha e a literatura regionalista. In: Metamorfoses  
das linguagens. Marcos Silva (org). SP: LCTE Editora, 2009, p.66.
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Esta literatura, inclusive, as publicações entre finais do século XIX e início do XX, bebe 

de tradições orais, cujos valores crioulizados se imiscuem em elementos das culturas 

africanas, indígenas e ibéricas. Por isso é notória a diversidade destes cordéis: métrica, 

mote, ritmo, temas e iconografias. Em suma, são rizomas que vão ao encontro de outras 

raízes, recriando novos elementos a partir de valores existentes.

Narrativas,  poemas,  anedotas,  cantorias,  desafios,  trovas...  são  formas 

tradicionais de cantar e contar histórias que são passadas de geração a geração, numa 

espécie  de  salvaguarda  da  memória  e  dos  valores  sociais.  Importante  dizer  que  a 

atividade dos poetas e cantadores populares é muito similar ao trabalho desenvolvido 

pelos  griôs  africanos,  que  se  encarregavam  de  “lembrar”  à  comunidade  “a  tradição 

histórica” e o passado comunitário.167

Griôs  africanos  e cantadores  populares  nordestinos  narram temas comuns às 

suas  comunidades.  Isto  talvez  explique,  no  caso  específico  do  Nordeste,  o  fato  da 

temática do cangaço ser uma constante nas narrativas dos cantadores,  cujos versos 

tomam partido dos sujeitos retratados. Nestas histórias, os cangaceiros oscilam entre o 

céu e o inferno e os juízos acerca de suas ações sempre variam. Em contrapartida, 

esses poetas além de possuírem opiniões em relação aos eventos –  a exemplo das 

ações dos cangaceiros Cabeleira, Silvino, Lampião ou Corisco - , também interagem com 

a memória coletiva e o imaginário local. Assim como o sangue que percorre todas as 

artérias do corpo humano, as vozes dos poetas percorrem as veias do corpo social168.

O engenho e a arte de grande parte destes cantadores vinham de suas tradições 

orais  e  de  seus  gêneros  de  comunicação.  Talvez  seja  um  truísmo  lembrar  que  os 

“letrados  anatolianos”169 do  início  do  século  XX  não  viam  com  bons  olhos  esta 

engenhosidade.  Contudo,  estes  cordelistas  sabiam  disso,  na  medida  em  que  as 

dicotomias erudito/popular,  escrita/oralidade,  cultura bacharelesca/ poesia popular não 

dão conta de explicar  os elementos presentes nos versos destes poetas.  A título de 

elucidação, é interessante destacar o desafio lançado ao cordelista Zé da Luz, artista do 

início  do  XX.  Certa  vez,  disseram-lhe  que  para  falar  de  “Amor”  era  necessário  um 

português “correto”. Em resposta, Zé da Luz compôs uma poesia chamada “Ai se sesse”:

Se um dia nóis se gostasse / Se um dia nóis se queresse
Se nóis dois se empareasse / Se juntinho nóis dois vivesse
Se juntinho nóis dois morasse / Se juntinho nóis dois morresse

Se pro céu nóis assubisse / Mas porém se acontecesse
De São Pedro não abrisse / A porta do céu e fosse de dizer qualquer tolice
E se eu me arriminasse / Pra que eu me arresolvesse

167 NIANE, Dijibril Tamsir. Sundjata ou A epopéia mandinga. SP: Ática, 1982. 
168 Interessante que o termo griô, vem do termo djeli ou jeli, que significa sangue que circula. In: 
http://www.acaogrio.org.br/index.php?pg=pagina&areasite_id=000008.
169 MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. SP: Companhia das Letras, 2001, p.64.
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E a minha faca puxasse / E o buxo do céu furasse
Da vez que nóis dois ficasse / Da vez que nóis dois caísse
E o céu furado arriasse / E as virgem toda fugisse.170

Importante observar que a essência estética e semântica da composição de Zé 

da Luz se assenta justamente no português dito “incorreto”. É de tal “incorreção” que 

emerge a riqueza rítmica que se coaduna à incondicionalidade do  eu-poético frente às 

adversidades da existência e do Amor. Enfim, a “fala errada” não impede que Zé da Luz 

vá a fundo aos sentimentos humanos e questione a tênue fronteira existente entre o 

universo  transcendental  e  o  mundo  imanente,  mostrando  que  a  imersão  na  paixão 

humana não é território majoritário de acadêmicos e bacharéis.

A partir  de um repertório existente,  chancelado pela fala do povo (reside aí a 

oralidade)  o  autor  de  Ai  se  sesse cria  uma  nova  linguagem.  Isto  é  oportuno  se 

pensarmos na estética inaugurada pelo filme Deus e o diabo na terra do sol, pois como 

assinalou o cineasta Orlando Senna, a obra fixou a base da linguagem do Cinema Novo. 

No dizer do autor, da recepção do filme, parte da “intelligentsia brasileira num primeiro 

momento agiu de forma muito assustada como se estivesse sendo ferida no seu orgulho 

intelectual de entendimento do que seria arte cinematográfica.”171

O filme inovou dentro da própria estética cinemanovista, sobretudo, se levarmos 

em  conta  obras  como  Rio,  40  Graus  (1955)  e  Rio,  Zona  Norte  (1957),  fortemente 

referenciadas estética e ideologicamente pelo neorrealismo italiano, ou até mesmo Vidas 

Secas (1964) e Os Fuzis (1964), que se passam, inclusive, no mesmo espaço dramático. 

Nesse  sentido,  Senna  assinala  que  Deus  e  o  diabo “se  aproxima  mais  com (sic)  o 

cinema  revolucionário  soviético  de  Eisenstein.”172 O  forte  elemento  oral  confere  um 

diferencial à obra, notadamente por beber de uma tradição mais forte, atrelada à cultura 

popular  e à oralidade,  que remete às sociedades tradicionais  africanas.  Daí  não ser 

gratuita a comparação entre a estética de Zé da Luz e de Glauber,  pois ambos são 

iconoclastas de uma “gramática” padrão.

A cultura popular, traduzida em literatura de cordel, abarca um universo cultural 

mais amplo que vai ao encontro das tradições orais - valores alheios aos intelectuais 

polígrafos das décadas de 1930, 1940 e 1950 -, mas muito familiares às comunidades do 

Nordeste do Brasil.  Alerta Idelette Muzart “romanceiro tradicional, cantoria de repente, 

cantigas e canções – vozes múltiplas que compõem e sustentam o universo memorial, 

associado ao espaço físico e imaginário do sertão”173.

170 Poema recitado por Lira Paes, ex-vocalista do Cordel do Fogo Encantado, grupo musical da cidade de 
Arco Verde, sertão de Pernambuco. 
171 SENNA, O. Entrevista., Extras do DVD Deus e o diabo na terra do sol..
172 Ibidem.
173 SANTOS, Idelette Muzart. Memória das vozes: cantoria, romanceiro e cordel. Salvador: Fundação 
Cultural do Estado da Bahia, 2006. 
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“O dragão da maldade incorporado em Lucas Evangelista (1809/1849)
 – Mural de Lênio Braga na rodoviária de Feira de Santana”, 

Fonte: Jornal Correio da Bahia, Salvador, 17.11.2002174.

Conforme  vimos  anteriormente,  na  infância  em  Vitória  da  Conquista  e  nas 

viagens  com  o  pai  Adamastor,  Glauber  Rocha  vivenciou  aspectos  da  sociedade 

sertaneja. A mãe do cineasta, Dona Lúcia, lembra de um justiceiro da região que, não 

sem alguma alegoria, iria inspirar Glauber na criação da personagem Antônio das Mortes 

de  Deus e o diabo e  O Dragão da maldade. Cabe mencionar que o nome “dragão da 

maldade” remete possivelmente a um sujeito histórico muito familiar aos habitantes de 

Feira de Santana, o negro Lucas Evangelista, também conhecido por Lucas da Feira. 

Notemos o paralelo estabelecido por Maria Antonieta Antonacci entre a imagética do 

dragão e a insurgência do fora-da-lei da cidade baiana, sem deixar de mencionar o papel 

preponderante da literatura de cordel para preservar tais feitos:

174 ANTONACCI, M. A. Corpos sem fronteiras. In: Revista Projeto história, São Paulo, (25), dez. 2002, 
p.151.
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Na perspectiva do conflituoso processo de escravização de africanos no Brasil, indicando 
que rejeitaram, para além dos quilombos, o “ser escravo”,  o universo dos folhetos de 
cordel ainda produziu imagens e imaginários em torno desta não-aceitação da “condição 
de escravo”. No mural de Lênio Braga, na rodoviária de Feira de Santana (BA), inspirado 
na  “abrangência  temática  e  força  poética”  da  literatura  de  cordel,  este 
pintor/escultor/ceramista  gravou  em  1967  ‘um  fabuloso’  painel  da  cultura  popular 
nordestina’. Neste, está retratado Lucas Evangelista ou Lucas da Feira, africano fugido da 
Fazenda  Saco  do  Limão,  na  primeira  metade  do  século  XIX,  ‘figura  controversa’, 
cangaceiro  salteador  para  uns,  ‘para  outros  um  negro  que  se  recusa  a  viver  como 
escravo’, juntando-se a outros fugitivos para roubar e distribuir ‘cabras, cabritos, galinhas’, 
morto em 1849.175

A figura mítica do dragão mistura-se a um sujeito histórico, estreitando a relação 

entre realidade e ficção.  Conforme observa Antonacci,  o desenho mostra um dragão 

“com prego e martelo nas mãos, indícios de sua profissão enquanto ferreiro, o polêmico 

Lucas Evangelista,  que agitou Feira  de Santana ‘cem anos antes de Lampião’,  está 

representado por Braga no corpo de bicho que apareceu em capa de cordel nos anos 

1950”176.

Com efeito,  é  interessante que Glauber  tenha recorrido a  essa personalidade 

histórica e mítica para criar sua obra fílmica, notadamente, se levarmos em conta esta 

intencionalidade do cineasta de tratar de temas políticos sem deixar de lado a poética. A 

julgar pela própria célula dramática de O dragão da maldade, em que as personagens 

passam por um processo dialético, o paralelo feito com uma figura controversa como o 

africano Lucas da Feira ajuda a melhor problematizar as dramaticidades da vida social, 

na medida em que as tensões não são pensadas a partir de uma noção dicotômica e 

maniqueísta entre bem/mal.

O imaginário do cineasta, assim como o imaginário dos povos, é alimentado pela 

religião, pela cultura popular e pelas artes numa tentativa de abraçar a história. Imaginar 

é  lembrar  algo,  o  que  explica  a  importância  das  recordações  para  se  pensar  os 

problemas do tempo presente, pois também implica no questionamento do passado, não 

um passado morto, mas o passado vivo dos grupos sociais. Não por acaso, o realizador 

fez uso da tradição oral para moldar suas obras, colocando em suspenso a estética de 

filmes  anteriores  que  retrataram  o  sertão.  Reside  aí  outra  expressão  de  “zonas  de 

contato”177 com as culturas africanas, pois, na esteira de Paul Zumthor, “Em muitos casos 

na África, a exploração e o controle do imaginário social pelo meio privilegiado da poesia 

tem, para as sociedades tradicionais, tanto ou mais importância que, para nós, a mais-

valia econômica178.”

175 ANTONACCI, M.A. Corpos sem fronteiras. In: Revista Projeto História, SP: EDUC, (25), dez, 2002, 
p.151.
176 Ibidem, p.152.
177 Para melhor compreensão do termo “zonas de contato” vide: PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império. 
Bauru: Udesc, 1999.
178 ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. SP: Hucitec-Educ, 1997, p.57.
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Cangaço no cinema: entre a retórica hollywoodiana e a estética da fome
No final de 1950 e começo de 1960, os filmes referentes ao cangaço faziam uma 

leitura  do  sertão  e  dos  cangaceiros  que  se  aproximava  mais  dos  faroestes  norte-

americanos  do  que  de  um  fenômeno  social  com  características  peculiares.  Nessas 

obras,  havia  uma tentativa  de  diferenciar  o  selvagem  do  civilizado,  bem como uma 

relação de estranhamento acerca das particularidades do sertão nordestino. Nelas, via 

de regra, os costumes e as práticas nordestinas beiravam o campo do exótico ou da 

barbárie. Tais filmes faziam uso de narrativas típicas do melodrama ou dos westerns 

hollywoodianos179, a exemplo de O Cangaceiro (1953), da Vera Cruz, dirigido por Lima 

Barreto, filme clássico sobre o cangaço180.

Se é verdade que o filme de 1953 teve o mérito de inscrever o cangaço e o 

cinema  brasileiro  no  circuito  internacional,  deve-se  levar  em  conta  que  o  espaço 

retratado não era condizente com o sertão dos cangaceiros, dos beatos e das tradições 

orais. A proposta de Barreto é outra. A caatinga dá lugar a pastos verdejantes, o sol 

causticante do Nordeste é ofuscado pelo céu nublado da cidade de São Bernardo do 

Campo e pontuado pela canção  Mulher Rendeira; todavia, isto não impediu que fosse 

premiado em Cannes como  Melhor Filme de Aventura181. O filme de Barreto se insere 

numa  estética  mais  afinada  ao  melodrama,  ao  jogo  maniqueísta  mocinho  versus 

bandido,  bem  típico  dos  westerns  hollywoodianos.  Isso  sem  contar  os  perfis  das 

personagens que se afastam em muito das características dos habitantes do nordeste do 

país. 

Deus e o  diabo rompeu justamente com esta estética. Glauber foi um grande 

crítico das narrativas do cinema romanesco. Para termos dimensão deste embate, é 

interessante observar o que o cineasta baiano escreveu sobre O cangaceiro: 

Sendo um produto industrial, fundado sobre uma ideologia nacionalista tipicamente pré-
fascista, O cangaceiro (1953) é um filme negativo para o cinema brasileiro, assim como 
toda obra de Lima Barreto. Se nos considerarmos um povo já livre do complexo colonial, 
vejamos que uma habilidade técnica não pode ser o suporte de uma expressão como o 
cinema. E quando está técnica está a serviço de ideias que atrasam o processo de 
consciência e prática do povo brasileiro – é bom que se destrua está técnica que, por 
suas  implicações  convencionais,  só  pode  mesmo  prestar  serviços  a  regimes 
totalitários.182

179 Em Sertão Mar, Ismail Xavier assinala de forma significativa as diferenças existentes entre a estética de 
O cangaceiro, de Lima Barreto, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. 
180 A despeito do descompromisso estético e cultural para com a sociedade sertaneja, não podemos deixar de 
levar em conta a técnica e os recursos extremamente modernos aplicados pelos idealizadores do filme da  
Vera Cruz, obviamente feitos em escala industrial.  
181 Roteiro do filme, depositado na Cinemateca Brasileira. 
182 Glauber Rocha. Revisão crítica do Cinema Brasileiro. SP: Cosac & Naify, 2003, p.96.
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Plano Geral da cena inicial de O cangaceiro (1953).
A partir da demarcação de cena é possível observar que o sertão retratado 

por Lima Barreto se afasta em muito do espaço sertanejo. Também 
prestemos atenção ao céu nublado, ao pasto verdejante e ao cangaceiro à 
cavalo, quando na verdade eles se deslocavam à pé. Fonte: Fundo Vera 

Cruz /Cinemateca Brasileira.

A crítica de Glauber recai na questão dos meios de produção empregados para 

realização das obras fílmicas.  A “habilidade técnica” da qual nos fala o crítico-cineasta 

aborda justamente os filmes feitos em escala industrial, cujo maior exemplo nas décadas 

de 1950 e 1960 remetiam às produções da Cia.  Cinematográfica Vera Cruz, em São 

Paulo. Se pensarmos tal questão a partir de uma perspectiva histórica, naquele contexto 

considerava-se que o cinema brasileiro deveria perfazer todo o caminho que fora trilhado 

por Hollywood. Assim, ainda que dentro do próprio Cinema Novo houvesse diferentes 

tendências  e  estilos,  o  que de fato marca o movimento é  a  inovação  no âmbito  da 

linguagem e técnica, além de um diálogo mais estreito com outras cinematografias e 

demais  artes:  teatro,  literatura  e  música.  Nesse  sentido,  o  cinema  brasileiro  não 

precisaria mais da chancela e da aprovação de Hollywood para dizer o que é permitido 

ou não na produção de filmes – por assim dizer, um cinema isento de culpa.

Era empiricamente provado que se deveria romper com a lógica industrial, quer 

no modo de narrar quer no emprego da técnica. Com este “espírito” Glauber Rocha foi 

para Monte Santo rodar  Deus e o diabo na terra do sol (1964), seu segundo longa- 

metragem. No que se refere ao retrato do cangaço e do sertão e no que concerne às 
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técnicas  de  filmagem,  Deus  e  o  diabo chama  atenção  não  só  pela  realidade 

representada,  mas pela  forma como a narrativa é articulada.  Imagem, fala e música 

contribuem para  um aproximação  entre  realidade  e  simulacro.  Real  e  imaginário  se 

tocam.

Na oportuna observação de Christian Metz, os recursos usados por um cineasta 

na realização de um filme inserem-se “na esfera das convenções estéticas e sociais 

derivadas  de  padrões  de  significação  e  de  representações  características  de  um 

determinado contexto histórico”.183 Daí ter sido importante, para Glauber, o diálogo com a 

literatura  regionalista  de  décadas  anteriores,  com  o  teatro  brechtiano,  com  os 

movimentos cinematográficos de outros países e com as tradições orais via literatura de 

cordel. 

A julgar pela observação do autor, se é verdade que as formas de representação 

da realidade atuam no plano simbólico - a exemplo dos versos de cordéis escritos por 

Glauber  e cantados por  Sérgio  Ricardo -,  não resta  dúvida  de que este  simbolismo 

também pode ser visto a partir da perspectiva da funcionalidade social, tendo em vista 

aquilo que é relevante culturalmente, não só no presente, mas também no passado.

Embora o cineasta tenha partido de valores ancorados à cultura local, tampouco 

podemos perder de vista que sua crítica inseriu-se em discussões mais amplas. Assim 

como assinalou Ismail  Xavier,  “Glauber Rocha,  como outros artistas naquela década, 

trazia  consigo  o  imperativo  da  participação  no  processo  político-social,  assumindo 

inteiramente  o  caráter  ideológico  do  seu  trabalho  –  ideológico  em  sentido  forte,  de 

pensamento interessado e vinculado à luta de classes”184.

Tanto em  O Dragão da Maldade quanto em  Deus e o diabo, há a intenção do 

autor em problematizar a realidade de uma região desassistida do país por meio de um 

fenômeno social  – o cangaço -,  que não deve ser visto como algo isolado,  pois nas 

décadas de 1950 e 1960 o cangaço transforma-se num símbolo,  a partir  do qual  as 

imagens de Lampião e seu bando são usadas para criar uma identidade nacional.

Maria Isaura de Queiroz mostra que, no bojo deste processo, os cangaceiros são 

vestidos de uma roupagem atrelada aos valores de generosidade, lealdade, coragem, 

independência e desprendimento. Ressalta que isso ocorreu de forma intensa, inclusive, 

nos meios urbanos e industrializados, na região sul e sudeste, ou seja, num ambiente 

marcado  por  um  forte  contingente  populacional  de  imigrantes  e  descendentes  de 

nordestinos185.

Reside aí um grande paradoxo:  como um fenômeno dessa natureza,  que tem 

como  representante  um  “fora-da-lei”  e  restrito  a  um  ambiente  rural  e  afastado  dos 

183 METZ, Christian. A análise das Imagens. Petrópolis: Vozes, 1973.
184 Ibidem, p.17.
185 QUEIROZ, Mª Isaura de. Os cangaceiros. SP: Duas Cidades, 1977, p.212-214.
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projetos políticos modernizadores se torna símbolo de uma nacionalidade? De acordo 

com Queiroz,  tal  símbolo  só foi  aceito  pela  sociedade  nacional  porque seus valores 

correspondiam  “a  correntes  profundas  de  sentimentos  coletivos”.  Igualmente,  não 

podemos perder de vista a relação estreita que o cangaço e o messianismo possuem 

com o ruralismo, já que as populações rurais após a abolição circulavam pelas antigas 

propriedades  sem  atividades  e  sem  laços  com  meios  de  subsistência.  Daí  ter  sido 

Canudos  o  primeiro  grande  quilombo  da  República  se  estendendo,  posteriormente, 

através do cangaço! É de se estranhar que poucos historiadores façam este paralelo, 

sendo mais cômodo analisar o evento de forma isolada ou através da perspectiva da luta 

de classes.

Esta imagem dos cangaceiros foi construída por intelectuais ligados à cultura, às 

artes e à política. Se por um lado estavam em voga os debates acerca da nacionalidade, 

por outras vias, o modelo em pouco tempo começou a ser contestado. Então, podemos 

depreender que havia, no cerne destas discussões,  diferentes concepções acerca da 

política e da cultura brasileira; assim, é crível que isso fosse traduzido nas diferentes 

formas de conceber fenômenos sociais da natureza do messianismo e cangaço.

A proximidade formal e temática entre Deus e o diabo e O dragão da maldade já 

foi observada anteriormente por alguns autores. Silvia Nemer assinalou que, “Inspirados 

em temas do romanceiro tradicional,  Deus e o diabo na terra do sol  e O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro evocam a literatura de cordel em seus títulos,  nos 

versos  de  suas  canções,  em  sua  estrutura  dramatúrgica  e  nas  ações  das 

personagens”.186 Na mesma linha de pensamento, Irma Vianna já observara que ambos 

os filmes colocaram “em cena uma região do Brasil pouco representada no cinema e nas 

artes de influência europeia e norte-americana”187.

Se  é  verdade  que em tais  obras  há uma opção  estética  próxima à  literatura 

regionalista de décadas anteriores,  também é verdade que há uma  grande ênfase à 

cultura popular, sendo a cultura aqui concebida na ótica de Aimé Césaire, “é tudo o que 

os homens imaginaram para moldar o mundo, para se acomodar no mundo e para torná-

lo digno do homem. E isso, a cultura: é tudo o que o homem inventou para tornar a vida 

vivível  e  a  morte  afrontável”188;  ou  ainda,  na  acepção  de  Raymond  Williams,  que 

considera  a  cultura  não  como  um  préstimo  estanque  e  imutável,  mas  a  partir  de 

“variações  e  complicações”  que  “incorpora  não  só  as  questões,  mas  também  as 

contradições através das quais se desenvolve”189.  A opção de Glauber em recorrer à 

cultura popular vai ao encontro da busca de uma arte exortativa em vias de politização, 
186 NEMER, Sylvia. Glauber Rocha e a literatura de cordel: uma relação intertextual.RJ: 2007, pp.25.
187 Op. cit, p. 65. 
188 CÉSAIRE, Aimé, entrevista in: http://www.revista.agulha.nom.br/ag53cesaire.htm, acesso in: 05.04.2011.
189 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. RJ: Zahar, 1979, p.17.
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cuja  estética  está  em contínuo  processo  “transitivo”  com seu  espectador,  para  usar 

expressão do indiano Homi Bhaba. 

Pensar a cultura popular também implica em voltar nossa atenção às expressões, 

aos saberes e registros de narrativas extra-ocidentais, significa dizer que estas práticas 

podem ser concebidas como manifestações autênticas que se repetem e se reatualizam: 

narrativas  que remetem à tradição,  conhecimentos  passados  de geração a  geração, 

segredos seculares. As discussões aventadas pelo escritor cubano Antônio Benitez-Rojo 

permite refletir sobre esta particularidade da cultura popular. Na esteira do autor:
La cultura es un discurso, un lenguaje, y como tal no tiene principio ni fin y siempre está 
en  transformación,  ya  que  busca  constantemente  la  manera  de  significar  lo  que  no 
alcanza a significar. Es verdad que, al ser comparado con otros discursos de importancia 
—el político, el económico, el social—, el discurso cultural es el que más se resiste al  
cambio. Su deseo intrínseco, puede decirse, es de conservación, puesto que está ligado 
al  deseo  ancestral  de  los  grupos  humanos  de  diferenciarse  lo  más  posible  unos  de 
otros.190

No  horizonte  do  autor,  encontra-se  a  dinâmica  sócio-histórica  dos  povos 

caribenhos, que é o cerne de seu estudo. Todavia,  a reflexão é interessantíssima para 

pensarmos o dinamismo da cultura popular e confronto destes valores com os avatares 

da modernidade. A exemplo, poderíamos refletir no modo como um saber popular - seja 

um  conhecimento  herbário  que  é  apropriado  pela  indústria  farmacêutica,  ou  uma 

determinada crença ancestral que é folclorizada e reificada -  entre em confronto com o 

saber científico, sendo até mesmo desprezadas, negando-se dons e  savoir-faire.  É a 

partir  desta concepção que foram criadas a separação entre Ocidente e o Resto (O 

Mesmo e o Diverso)191, para retomarmos a observação de Édouard Glissant, ou a própria 

ideia do Oriente enquanto invenção do Ocidente192, de acordo com a tese de Edward 

Said,  ou ainda,  o caráter imperialista e neocolonialista do  Pacto da Liga das Nações 

(1919 – embrião da  Carta das Nações Unidas  de 1945) que classificava a ex-colônias 

como território tutelados, ou seja, incapazes de se auto-governarem e se organizarem193.

Por  isso,  uma  das  grandes  urgências  para  as  ex-colônias  e  as  nações  que 

lutavam pela independência nas décadas de 1950 e 1960 era a reescrita da história 

colonial.  Na  ótica  de  Frantz  Fanon,  “o  colonialismo  não  corresponde  apenas  ao 

aprisionamento de um povo [...] ele se volta ao passado do povo e o distorce, o desfigura 

e o destrói”194.  Assim, a tendência deveria partir da crítica decolonial e antiimperialista. O 

cinema do chamado “Terceiro Mundo” teve papel preponderante. Nas palavras de Stam 

e Shoat, “Não que tais filmes substituam as “mentiras” europeias com uma verdade pura 

190 ROJO, Antonio Benítez. La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna, 1998, disponível 
on-line em: http://www.literatura.us/rojo/isla.html, acesso em: 28.12.2011.
191 GLISSANT, Édouard. Discurso antilhano, op, cit.
192 SAID, Edward. O orientalismo. SP: Cia das Letras, 2003.
193 Vide Carta das Nações Unidas (1945). 
194 FANON, Frantz. The Wretched of the Earth. Nova York: Grove Press, 1964, p.210.
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e  inquestionável,  mas  propõem “contraverdades”  e  “contranarrativas”  informadas  por 

uma perspectiva anticolonialista, recuperando e reforçando os eventos do passado em 

um amplo projeto de remapeamento e renomeação”195.

*

*         *

Nas  cenas  iniciais  de  O Dragão  da  maldade,  longo  plano  conjunto mostra  o 

Professor  (Othon  Bastos)  na  Praça  de  Piranhas.  O  mestre  encontra-se  rodeado  de 

crianças. Ele ensina uma história factual aos pequeninos, perguntando as datas mais 

relevantes para a história nacional:  “Descobrimento do Brasil” (1500), “Independência” 

(1822), “Escravos” (1888) e “Proclamação da República” (1889). Não por acaso, estas 

datas são colocadas no mesmo patamar da “Morte de Lampião” (1938). Ou seja, um 

acontecimento que embora esteja na contracorrente dos eventos anteriores da História 

Oficial, emerge como um valor identitário com o qual os sertanejos se identificam, pois 

faz parte de um substrato cultural que se ancora à sociedade sertaneja oral-afro. Outro 

aspecto interessante é que a história não é ensinada no espaço convencional da sala de 

aula,  mas a céu aberto.  Se é verdade que a mesma possui  uma roupagem factual, 

também é verdade que, como em África, os fatos tradicionais são ensinados sem o uso 

de livros, apoiando-se na memória do cantador.

A cena se torna mais instigante se pensarmos que o ator Othon Bastos também 

fez o papel de Corisco, em Deus e o Diabo na Terra do Sol. No filme de 1964, Corisco é 

um dos últimos representantes do cangaço. Com o assassinato do homem de confiança 

de  Lampião,  cogitou-se  que  o  cangaço  chegaria  ao  fim  (assim  como  ocorrera 

historicamente),  porém,  em  O Dragão,  há  o  retorno  do  cangaceiro  Coirana,  que  dá 

continuidade à teleologia iniciada em  Deus e o diabo.  Igualmente, Othon Bastos não 

mais  representa  a  personagem  Corisco,  mas  um  professor  de  história.  Daí  ser 

extremamente significativa a alusão à data de morte de Lampião.

Em Deus e o diabo, a relação íntima entre cangaço e messianismo sugere que 

estes  eventos  são  frutos  de  um  mesmo  processo  que,  de  imediato,  remete  à 

precariedade  vivida  pelas  comunidades  rurais.  Ambos  os  fenômenos  sociais  fazem 

frente  aos  projetos  abolicionistas  da  República,  por  isso  não  devem ser  concebidos 

separadamente.  Este  modo  de  ver  estes  eventos  acaba  por  lançar  dúvidas  sobre 

“percepções cristalizadas”  da história,  desfigurando-as,  faz repensar  nossa história  e 

passado. Ora, não é essa a grande proposta de Glauber?

195 STAM, Robert; SHOHAT, Ella. Crítica da imagem eurocêntrica. SP: Cosac, 2006, p.358.
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No que se refere ao  O dragão da maldade,  o professor narra aquilo que viveu 

através da performance oral, que é a carne que nutre a estética-política do cineasta. Em 

suma,  poderíamos  nos  perguntar  sobre  o  caráter  estratégico  que  teve  no  Brasil  a 

promulgação  da  Lei  de  Terras (1850),  no  período  Imperial,  que  regulou  a  estrutura 

fundiária, dando as diretrizes da forma como a terra deveria ser utilizada. Ou seja, um 

projeto196 apresentado pelo Conselho de Estado do Império Colonial que dificultava ainda 

mais o acesso à terra por parte das categorias menos favorecidas: sertanejos, mestiços, 

africanos  e  afro-descendentes.  Enfim,  um  projeto  de  exclusão  levado  às  últimas 

conseqüências,  desdobrando-se em uma gama de legislações:  Lei dos Sexagenários 

(1885)197,  Lei  do Ventre Livre,  dentre outras – uma série de paliativo  para protelar  a 

abolição, sendo a responsável pela reclusão do negro na República. Daí ser natural que 

os  africanos  e  afro-descendentes  ocupassem  outros  espaços  de  (sobre)  vivência  e 

negociação.

*

*     *

Deus e o  diabo  centra-se na trajetória  do vaqueiro  Manoel  e da sua esposa, 

Rosa. A partir das cenas iniciais, é possível perceber a condição social do casal, seu 

grau de marginalidade e a falta de perspectivas. Manoel e Rosa produzem uma farinha 

de  mandioca  numa  moenda,  cujos  movimentos  circulares  metaforizam  uma  vida 

aparentemente  cíclica.  No  entanto,  há  outras  possibilidades  de  vida  no  sertão,  “a 

rebeldia messiânica e a violência do cangaço198”. Voltamos a enfatizar que em Deus e o 

diabo há  duas  expressões  a  serem  articuladas  ao  projeto  abolicionista  das  elites 

brasileiras,  indo  ao  encontro  das  manifestações  quilombolas  da  República:  Pau-de-

Colher, Caldeirão, Cariri, messianismo e insurgências. 

É possível identificar em Deus e o diabo três fases, cujo mote é narrado pela voz 

do cantador. Num primeiro momento, Manuel vive na “roça com sua mulher e sua mãe, 

em condições precárias de subsistência”199.  O sustento da casa provém da renda de 

Manuel,  que cuida do gado do coronel  Morais.  Ao ver  que está sendo ludibriado,  o 

vaqueiro se revolta e mata o patrão, sendo perseguido por seus capangas que, num 

tiroteio,  acabam por matar a sua mãe. Há uma realidade muito próxima das famílias 

sertanejas e das comunidades quilombolas, ou seja, a prestação de serviço a um senhor 

ou patrão, a fonte de renda advinda de produtos rurais ou da pecuária, e/ou a recorrência 

à violência como forma de fazer frente ao poder local e, inclusive, ao poder público.

196 Lei de Terras, lei n.601, 18.09.1850.
197 Lei Saraiva-Cotejipe que garantia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Contudo, dificilmente 
um escravo chegava a esta idade.
198 XAVIER, I. Sertão Mar, Op, cit, p.92.
199 Idem, p.93.
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Na  condição  de  perseguido,  Manuel  se  entrega  ao  Santo  Sebastião, 

representante do catolicismo popular. Rosa opõe-se à conversão do marido. A pedido da 

Igreja oficial e dos senhores de terras, Antônio das Mortes (o matador de cangaceiros) é 

chamado para dar cabo de Sebastião. Antônio tenta “arrumar o desarrumado”, dirige-se 

a Monte Santo e assassina alguns beatos, mas é Rosa quem mata Sebastião200.

Rosa e Manuel sobrevivem ao massacre de Monte Santo. Nas andanças pelo 

sertão, encontram-se com o cantador negro Cego Júlio, de Belo Monte (Canudos), que 

lhes põe em contato com o capitão Corisco. Manuel adere ao cangaço e ganha um nome 

de  batismo  –  Satanás.  Antônio  cumpre  o  prometido  e  mata  Corisco.  Novamente 

sobreviventes, Rosa e Manuel libertam-se do cangaço. Notemos que Manuel primeiro 

tentou  a  via  messiânica  de  subalternidade,  depois  reagiu  pegando  em  armas  e  se 

inserindo em rodas de “rebeldes”.

Conforme observou Ismail Xavier, “O fundamental é que, nesses momentos, não 

há, em Deus e o diabo, a preocupação em utilizar alguma personagem como elemento 

mediador”201.  Isto  só  é  possível  devido  à  voz  do  cantador  que,  juntamente  com  o 

“narrador-câmera” do qual fala Xavier, pontua momentos significativos do filme. Aqui o 

narrador  se  apropria  de  uma  linguagem  comum  à  oralidade  para  trazer  ao  nosso 

conhecimento uma história. Há aí uma “zona de contato” entre tradição e modernidade, 

as imagens se fazem objeto  da percepção por  meio  de uma narrativa oral,  de  uma 

textura cadenciada entre canto, movimento corpóreo e gesto. O cinema de Glauber é 

táctil, oral e alegórico.202

Deus e o diabo na terra do sol (1964) é também considerado um divisor de águas 

não só no que se refere ao retrato do sertão (em sentido amplo) ou à representação do 

cangaço  no  cinema  (em  sentido  estrito),  mas  também  no  modo  como  a  história  é 

contada: conteúdo, forma, estética, narrativa. Ou seja, não se trata apenas do objeto 

representado,  mas  também  da  forma  como  é  apresentado  e  criado.  A  exemplo  do 

“diálogo-monólogo” da personagem Corisco em que é encarnada a figura lendária de 

Virgulino Lampião, da dramaticidade das cenas que nos remetem à linguagem teatral, 

expressão maior da oralidade, que circula por todo o filme.

Enfim, a obra não só possui diferentes códigos como também sela um casamento 

interessante entre forma e conteúdo. Nota-se que o filme foi pólo imantador para debates 

de naturezas distintas, inclusive,  sobre questões em torno da identidade nacional,  do 

200 Lembremos da cena em Ceddo (1976), de Sembene Ousmane, em que a princesa Dyor Yancine mata o 
líder religioso islâmico.
201 XAVIER, I. Op, cit, p.101.
202 XAVIER, I. A invenção do estilo em Glauber Rocha e seu legado para o cinema político. In: SCHULZE, 
P.W; SCHUMANN, P.B. Glauber Rocha e as culturas na América Latina. Frankfurt: Bibliographische 
Information Der Deutschen Nationalbibliotek, 2001, p.15-26.
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processo revolucionário e da cultura do subdesenvolvimento,203 em regiões de múltiplas 

heranças étnico-culturais.

Quanto ao  uso da literatura de cordel, a historiadora Sylvia Nemer, apoiando-se 

em Homi Bhabha, pauta-se na ideia de “migrações culturais - circulação de signos dentro 

de locais contextuais específicos e sistemas sociais de valor específico”. Nemer assinala 

o processo de migração da literatura de cordel do seu ambiente original, caracterizado 

pela oralidade, para uma realidade estética na qual predomina a imagem.204

Possivelmente, a intenção de Glauber era que este arcabouço servisse para uma 

determinada  finalidade.  Tomando  como  exemplo  Deus  e  o  diabo,  a  relação 

presente/passado/futuro  não  se  dá  de  forma  cíclica,  visto  que  há  uma  possibilidade 

mínima que permite o acesso ao novo.205 Neste sentido, a voz, a fala, o canto e o gesto 

se configuram como elementos de transgressão da ordem, pontos de fuga em potencial, 

ímpeto que perpassa a passividade e se desdobra na ação. A fala sertaneja, a paisagem 

árida e a literatura de cordel se aproximam da geografia interior do artista, das tradições 

orais da cultura afro, pois, como visto anteriormente, Glauber - na sua infância em Vitória 

da Conquista vivenciou muitos dos aspectos que futuramente foram usados em Deus e o 

diabo e  O Dragão da maldade: a oralidade, os mitos, a religiosidade e, igualmente, os 

flagelos, as tradições e contradições populares, advindas de mesclas inter étnicas e inter 

culturais.  O nordeste de Glauber vem à tona por meio destes elementos, a partir  dos 

quais é possível observar uma tensão entre a tradição oral e a escrita, entre o cânone 

letrado e o oral, formas de resistência e alteridade ao racionalismo europeu e de recusa 

ao padrão estético dominante. 

*

*     *

Há muitos indícios que permite afirmar que O Dragão da maldade contra o santo 

guerreiro é uma continuidade de Deus e o diabo, inclusive, levando em conta o retorno 

de algumas personagens, como Antônio das Mortes, ou até mesmo a problematização 

de algumas questões que ficaram em abertos no filme de 1964, por exemplo o caminho 

para a liberdade e a revolução. Alguns comentadores do filme defendem o ponto de vista 

de  que  O  Dragão é  uma  espécie  de  revisão  crítica  do  primeiro  filme  sertanejo  de 

Glauber.  Contudo,  ambas  as  obras  acentuam  as  tradições  orais:  cordel,  corpo, 

performance, ritmo e gestos.

Em  O Dragão  da  maldade, há  uma preponderância  maior  das  performances 

orais, cujas danças, rituais e musicalidades são mais exploradas; a exemplo do plano 

seqüência  nas cenas iniciais  do filme em que os cangaceiros  de Coirana ocupam a 
203 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da tv. RJ: Record, 
2000, p.89. 
204 NEMER, Sylvia. Glauber Rocha e a literatura de cordel: uma relação intertextual.RJ: 2007, p.25.
205 Ibid.,p.115.
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cidade de Jardim das Piranhas com danças e cantos e não com tiros e rezas, como em 

Deus e o diabo.  Entretanto, tem-se que levar em conta que o fato de  O Dragão  ser 

colorido confere uma vivacidade maior à obra. Isto já é notável nas três imagens em 

cores diferentes (amarela, vermelha, azul) de São Jorge a cavalo, que serve de pano de 

fundo para a passagem dos primeiros letreiros que rolam verticalmente na tela: 
São Jorge é o santo católico mais popular do Brasil
Existe uma divindade análoga na religião negra de origem africana: Oxossi
São Jorge (e seu duplo Oxossi) são chamados pelo povo de Santo Guerreiro [...]
Este filme é inspirado na lendária guerra do “Dragão da Maldade contra o Santo 
Guerreiro”.

Pelo  exposto,  é  explícita  a  menção  feita  às  divindades  africanas,  que  se 

apresenta  noutras  cenas  do  filme.  Glauber  recorre  a  valores  crioulizados  da  cultura 

afrobrasileira.  A estratégia  usada  pelo  cineasta  igualmente  se insere  em perspectiva 

decolonial,  a  partir  da  qual  estes  valores  contribuem  para  a  desconstrução  de  uma 

nacionalidade dita hegemônica.

Em consonância  com essa ideia,  Irma Vianna observa que em  O Dragão da 

maldade, o cineasta faz “ressurgir o cangaço e todos os ‘santos do povo’ (messianismo) 

–  a tensão entre duas vias de enfrentamento da ordem em constituição -,  reunidos para 

sugerir que não se pode dar cabo do misticismo, assim como não se pode extinguir a 

fome, a injustiça social, a miséria, por meio do ideal iluminista – movido pela confiança 

no poder corretivo e reparador da ciência e da tecnologia”206. O final da década de 1960 

foi um momento em que os cinemanovistas começaram a fazer um balanço, refletindo 

sobre as concepções estético políticas de tempos anteriores. Não se pode esquecer do 

recrudescimento  da censura  pós  1968,  com o  AI-5,  o  ostracismo de  intelectuais  de 

esquerda e o exílio forçado de artistas, como o próprio Glauber207.

Assim, a visão idílica da construção do Brasil moderno, dos “anos dourados” e da 

criatividade cultural eivada de sentimento nacional seria reformulada208, o que explica as 

inúmeras fraturas no bojo do Cinema Novo.

Entretanto,  O Dragão  confirma a estética do filme anterior. Tanto pela forma de 

narrar quanto pelo assunto tratado, a obra é estruturada a partir da literatura de cordel. A 

fotografia de tons fortes e vivos, própria da xilogravura do cordel, reforça a ambiência em 

que se passa a história: o sertão Nordestino. Em o Dragão, a xilografura afirma-se como 

radiografia do sertão, cuja estética é bem distante da arte canônica europeia.

Há  que  se  considerar as  sequências  iniciais  de  O Dragão, em que  se  vê  a 

caatinga  como  um  quadro  sem moldura.  Luzes  fortes  e  sol  causticante.  Música  de 

206 VIANNA, Irma, Op, cit, p.71.
207 Para um maior aprofundamento destas questões vide o filme Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, 
que reconstitui, ao seu modo, parte do espírito da época. 
208 Para um aprofundamento no assunto: Lúcio Flávio de Almeida. Uma ilusão de desenvolvimento:  
nacionalismo e dominação burguesa nos anos JK. Florianópolis: UFSC, 2006.
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sonoridade convulsa. Disparos de tiros. Antônio das Mortes entra em cena. Caminha 

com a espingarda em mãos. Após se movimentar do lado direito para o lado esquerdo da 

tela,  sai  de  quadro,  como  numa peça  teatral.  Posterior  ao  disparo,  um  grito.  Outro 

disparo.  Entra  em cena um cangaceiro  agonizando  e  portando  uma espingarda.  Foi 

alvejado. Moribundo, caminha com dificuldades. Cambaleante, leva a mão ao estômago. 

Inutilmente tenta manter-se de pé. A espingarda lhe foge da mão. Sucumbe na caatinga. 

A queda é acompanhada de rufos de tambores e banda sonora convulsa. Corte seco 

finaliza o longo plano da primeira cena do filme.

Algo que chama bastante atenção em cenas como essa é a teatralidade que é 

extremamente vivificante, na qual a  performance do corpo é bastante explorada,  que, 

inclusive,  remete  aos  gêneros  orais  africanos.  A  performance é  reforçada  pela 

gestualidade corpórea e poesia oral, assim como na cena da procissão, em O Dragão, 

formado pelo grupo de Coirana, pela Santa, o negro Antão e moradores de Jardim das 

Piranhas, na qual o séqüito dança e canta músicas da cultura local, com destaque para 

porta estandartes com desenhos de São Jorge, do dragão e de Cristo. Isto também faz 

referência  a  outros  rituais  de  ancestralidade  africana  como  o  maracatu,  desfiles 

carnavalescos e procissões.

Nessa acepção, Paul Zumthor assinala que “A oralidade não se reduz à ação da 

voz”, pois é uma “expansão do corpo, embora não o esgote”. Mais adiante conclui, “Os 

movimentos do corpo são assim integrados a uma poética”209.  Assim sendo,  o autor 

aponta o alargamento da oralidade, ou seja, o corpo, pois “O intérprete, na performance, 

exibindo seu corpo e seu cenário,  não está apelando somente à visualidade.  Ele se 

oferece  a  um  contato.  Eu  o  ouço,  vejo-o,  virtualmente  eu  o  toco.”  São  memórias 

auditivas, visuais e tácteis.

Com efeito, isto ajuda a melhor apreender as  performances do corpo presentes 

em O Dragão e que, é bom ter em mente, foi mais aprofundada em Der Leone have sept  

cabeças, notadamente pela fenomenologia afro que está insinuante em todos os filmes 

de Glauber. Voltaremos ao assunto no último capítulo.

Vale  frisar  que,  a  despeito  de  ter  sido  produzido  numa  fase  diferente  de 

Barravento  e Deus e o diabo, O dragão não deixa de apregoar a “estética da fome”, 

estilo tão caro às obras cinemanovistas. Contudo, esta noção não dever ser vista como 

mero jogo de palavras ou uma definição apressada que tipifique as obras de alguns 

diretores de determinada vertente cinematográfica. A “fome” remete à precária realidade 

do “terceiro mundo”, às suas carências, àquilo que foi posto às margens, à folclorização 

da sua cultura, à carência de recursos e à denegação de seus dons e saberes. Esta 

estética acentua a crítica ao argumento positivista e logocêntrico dirigido aos povos das 

209 ZUMTHOR, P. Op, cit, p.203.
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chamadas  nações  emergentes.  Talvez  a  análise  do  manifesto  A  eztétyka  da  fome 

(1965), esclareça algumas questões a respeito deste debate.

Escrito  para  a  mostra  cinematográfica  de  Gênova,  de  1965,  o  documento 

acalentou discussões de naturezas distintas:
Enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva 
o sabor dessa miséria, não como sintoma trágico, mas apenas como dado formal em seu 
campo de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado 
nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino (1965).

Produzido em tom de denúncia, o texto revela um aspecto delicado e complexo 

nas relações entre os chamados países desenvolvidos e de Terceiro Mundo, ou seja, 

aqueles vêem a cultura destes como primitiva ou exótica e, em contrapartida, a cultura 

vinda de fora é erigida como modelo em detrimento das práticas locais. Igualmente, a 

miséria da qual nos fala Glauber advém da expropriação cultural:
Para  o  observador  europeu,  os  processos  de  criação  artística  do  mundo 
subdesenvolvido  só  o  interessam  na  medida  que  satisfazem  sua  nostalgia  do 
primitivismo, e este primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob tardias heranças 
do  mundo  civilizado,  mal  compreendidas  porque  impostas  pelo  condicionamento 
colonialista.

Ainda nesta linha de raciocínio,  o autor pontua a crítica ao eurocentrismo, aos 

valores do colonizador:
A América Latina permanece colônia e o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é  
apenas a forma mais aprimorada do colonizador: e além dos colonizadores de fato, as 
formas  sutis  daqueles  que  também  sobre  nós  armam  futuros  botes.  O  problema 
internacional  da  AL  é  ainda  um caso  de  mudança  de  colonizadores,  sendo que  uma 
libertação possível estará ainda por muito tempo em função de uma nova dependência.

Mais  adiante,  Glauber  chega  ao  ponto  crucial  da  análise,  pondo  às  claras  a 

estética da fome que, segundo ele, é o que confere originalidade ao Cinema Novo:
A fome latina, por isto, não é somente um sintoma alarmante: é o nervo de sua própria 
sociedade. Aí reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante do cinema mundial: 
nossa originalidade é a nossa fome e nossa maior  miséria  é  que esta  fome, sendo 
sentida, não é compreendida.

É extremamente relevante o fato do cineasta destacar os impasses que são 

sentidos,  mas não compreendidos.  Ou seja,  entre o sentir  e o compreender  há um 

“fosso”  cavado  pelo  colonialismo  que  impede  que  povos  “subdesenvolvidos”  se 

identifiquem  com  as  imagens  da  sua  miséria,  quando  a  própria  categoria  de 

“subdesenvolvimento” igualmente é passível de questionamento:

De  Aruanda a  Vidas Secas , o Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, 
analisou, excitou os temas da fome: personagens comendo terra, personagens comendo 
raízes,  personagens  roubando  para  comer,  personagens  matando  para  comer, 
personagens fugindo para comer, personagens sujas, feias, descarnadas, morando em 
casas sujas, feias, escuras: foi esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo 
com o miserabilismo tão condenado pelo Governo, pela crítica a serviço dos interesses 
antinacionais pelos produtores e pelo público – este último não suportando as imagens 
da própria miséria.
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Há  uma  fome  cultural  devido  à  voracidade  com  que  os  colonizadores 

consumiram as atividades, energias e forças dos povos latinos e africanos. Xavier tem 

observação interessante a este respeito. Segundo ele “a fome não se define como tema, 

do qual se fala. Ela se instala na própria forma do dizer, na própria textura das obras”210. 

Isto é, no que pesem os argumentos de Glauber Rocha, mais do que um objeto de 

análise, a fome é uma forma de fazer cinema, um estilo que buscou redefinir a relação 

do  cineasta  brasileiro  com a carência  de  recursos,  “invertendo  posições  diante  das 

exigências  materiais  e  as  convenções  de  linguagem  próprias  ao  modelo  industrial 

dominante.”211

Partindo dos princípios da “estética da fome”, o estilo cinematográfico de Glauber 

coaduna-se às condições de sua produção, pois se é nítido que grande parte das obras 

cinemanovistas foi feita em condições financeiras adversas, também é evidente que, no 

dizer de Glauber, esta é a grande contribuição do Cinema Novo: a busca da criatividade 

e  originalidade  frente  à  carência  de  recursos  e  de  expressão  diante  do  mimetismo 

trazido pelo cinema hollywoodiano.

Contudo,  ao iniciar  sua experiência diaspórica Glauber dá um salto e passa a 

dialogar  com  outros  interlocutores.  Convém  dizer  que  esta  proposta  cinemanovista, 

apregoada pelo manifesto escrito por Glauber, permitiu uma maior aproximação com as 

novas cinematografias que vinham surgindo nas décadas de 1960, a exemplo dos novos 

cinemas africanos, ao qual o cineasta senegalês Sembene Ousmane esteve diretamente 

ligado.

210 XAVIER, I. Sertão Mar, op, cit, p.9.
211 Idem, p.10.
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CAPÍTULO II
SEMBENE OUSMANE: UM NOTÁVEL DESCONHECIDO

“O  barco  retomou  sua  lenta 
navegação  pelo  rio.  A  água  estava 
pesada  e  amarela;  de  um  lado  da 
margem,  estendia-se  uma  planície 
coberta  por  juncos,  refúgio  para 
jacarés. Do outro, via-se a borda da 
floresta escura com seus mil perigos. 
Pássaros  voando  em  bando 
passavam  acima  dos  galhos, 
tocando-os  com  suas  asas” 
(Ousmane  Sembene,  O  pays,  mon 
beau peuple)212

Um berço e uma ascendência plural
Ao ser entrevistado pelo biógrafo Samba Gadjigo, o cineasta Sembene Ousmane 

declarou que os primeiros anos de sua vida se resumiram à quatro palavras: “a água, a 

pesca,  as  árvores  e  a  caça”213.  A  observação  do  cineasta  senegalês  denota  algo 

extremamente significativo do pensamento wolof, cujos provérbios, via de regra, fazem 

referências aos elementos da natureza para reforçar argumentos ou destruir uma ideia 

contrária. Versos do tipo, “o lagarto só provoca o peru se houver uma árvore por perto”, 

ou “A Terra é a mãe do baobá”,  ou ainda,  “O vento que investe contra o baobá só 

derruba espigas de milhos”214, exemplificam bem está particularidade do modo de pensar 

wolof,  chancelado,  possivelmente,  pelas  tradições  orais  africanas.  Estas  imagens  e 

metáforas reforçam a argumentação num eventual debate, a exemplo do argumentos 

expressos em Ceddo entre griô e porta-voz.

A  cosmogonia  de  culturas  afro  está  inserida  em tradições  de  oralidade  e  na 

relação com a natureza de um modo geral, a partir da qual todos os seres humanos e 

demais seres interagem entre si. Esta forma de “leitura” do mundo, por exemplo, constitui 

o  cerne  da  filosofia  Ubuntu,  de  povos  bantofones,  que  foca  na  aliança  e 

interrelacionamento  das pessoas,  seres  e  energias.  Significa  dizer  que o  “eu”  só  se 

constitui a partir de uma vida comunitária e, se quisermos pensar numa esfera política, a 

partir da cooperação mútua entre povos e nações.215 O próprio wolof, idioma falado por 

mais de 80% dos senegaleses, é igualmente concebido como uma filosofia atrelada a 

uma cosmogonia, conforme explicitou Assane Sylla:
Criador de concepções metafísicas, religiosas e morais, de instituições sociais e políticas, 
o pensamento wolof, mesmo que não seja referenciado em obras escritas, nutre com certa 
eficiência a vida espiritual e social de todo um povo. Não é simplesmente um modo de vida 

212 SEMBENE, O. O pays, mon beau peuple. Paris: Ed. Amiot-Dumont, 1957. (Tradução de nossa 
responsabilidade).
213 GADJIGO, S. Ousmane Sembène: uma consciência africana. Paris: Hommisphères, 2007, p.10. 
(Tradução no prelo).
214 Vide o filme Ceddo (1976), de Sembene.
215 MANDELA, Nelson. Nelson Mandela talking about Ubuntu. In: http://www.youtube.com/watch?v=l-
RUPwl5edA, acesso em: 21.08.2011. 
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em  que  repousa  vagas  concepções.  Ele  tem  claramente  formulado  suas  opções  em 
provérbios,  em códigos de convívio  social,  em instituições políticas,  num ideal de vida 
moral, em preceitos que guiam a educação das crianças, no seu permanente contato com 
Deus. 216

Sylla alerta que no “pensar wolof”, que bebe de fontes afro cosmogônicas, “há 

mais coisas do que supõe” os préstimos da filosofia ocidental, pois tal visão de mundo 

vai bem mais longe e fundo do que o “penso logo existo” cartesiano, cujos pretensos 

valores  universais  buscaram  moldar  o  mundo  à  imagem  e  semelhança  do  homem 

europeu.

No  pensar cosmogônico  de  povos  africanos  as  narrativas  aparecem  como 

repositório de práticas socioculturais que, por sua vez, interagem com a ancestralidade e 

a tradição. Por essa via, para refletir acerca dos valores africanos, no mais das vezes, é 

necessário  ignorar  certas  regras  pré-estabelecidas,  cujos  modelos  ancoram-se  aos 

préstimos ocidentais de matriz europeia, como a própria oposição homem/natureza, a 

divisão sujeito-objeto, ou ainda a distinção espaço-tempo.

Buscar estas dicotomias nas filosofias africanas, seja ela Wolof, Iorubá ou Banto, 

seria cobrar conceitos onde eles não existem. Para africanos estas partilhas não são 

condizentes com suas visões de mundo e se isto for observável em algumas sociedades 

africanas,  são  mudanças  advindas  pelo  contato  com  o  ocidente,  fruto  de  avatares 

coloniais.

*

Filho  de  Moussa  Sembene,  um  pescador  lébou,  e  de  Ramatoulaye  Ndiaye, 

Sembene Ousmane nasceu próximo à margem esquerda do rio  Casamance,  a 8 de 

janeiro de 1923, em Zinguinchor, na parte meridional do Senegal, entre a Gâmbia, ao 

norte, e a fronteira de Guiné-Bissau, ao Sul217. As secas ocorridas nas demais regiões do 

Senegal,  no início  do século  XX,  fizeram com que wolofs  migrassem para a região, 

juntando-se aos diolas, mandiaks, balantes e demais etnias locais. A origem dos wolofs é 

incerta.  Alguns pesquisadores  argumentam que eles provêm dos  serers,  crioulizados 

com os mandingas, tucouleurs, peuls e sarakoles218. De acordo com Amadou Wade, o 

aparecimento dos wolofs remonta ao fim do século XII e início do XIII. Segundo o autor, 

216 SYLLA, Assane. La philosophie morale des Wolof.  Dakar: Ifan/Université de Dakar, 1994, p.18. 
(Tradução de nossa responsabilidade).
217 Ibidem, p.10.
218 LEYMARIE, Isabelle. Les griots wolof du Sénégal. Paris: Maisdonneuve & Larose, 1999, p.21.
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os reinos wolofs foram criados pelos povos de Mengey,  do Sine e do reino Waalo219, 

tendo por soberano Ndjadyan220.

Entretanto, segundo as tradições orais, verifica-se a existência de um importante 

reino antes da constituição do Estado Wolof - o reino de Tekrour, localizado ao longo do 

Rio  Senegal,  e  governado  por  uma sucessão  das  dinastias  berberes,  num  primeiro 

momento,  e  peuls221,  posteriormente.  Já  a  islamização  ocorreu  em  1076,  com  a 

conquista do Império de Gana pelos almorávidas. Fator interessante ocorre no século 

XIII,  em que o Tekrour  foi  integrado ao Império  Mandinga  do Mali,  por  Sundjata.  O 

evento é narrado em seus pormenores na epopéia homônima222.

Essa digressão se faz necessária, pois percebe-se, de imediato, o ambiente pluri 

étnico  e  cultural  no  qual  cresceu  o  cineasta.  Ambiente  este  que  não  pode  ser 

compreendido  somente  a  partir  das  fronteiras  políticas  do  Senegal,  estabelecidas, 

inclusive, em finais do século XIX e início do XX, durante a partilha da África. Na ocasião 

do nascimento de Ousmane Sembene, Casamance estava sob o regime do “indigenato”, 

significando dizer que os nativos eram “assuntos” franceses, porém, o filho de Moussa e 

Ramatoulaye nasceu francês em razão da ascendência paterna.

As mudanças  pelas  quais  passaram  o  espaço  que  se  conhece  hoje  como 

República  do  Senegal,  nação  independente  desde  1960,  foram  muito  narradas  e 

cantadas pelos griôs, portadores de tradições orais, cujas narrativas são anteriores às 

primeiras fontes escritas da história  do país,  datadas em sua maioria  do século X e 

elaboradas  por  viajantes  árabes223.  Via  tradições orais,  os  griôs transmitiam as boas 

novas  dos  reinos,  defendiam  a  honra  do  soberano  e  veiculavam  mensagens 

cotidianamente  nos  vilarejos.  Na  epopéia  Sundjata,  é  um griô  que  alerta  a  mãe de 

Sundjata Keita sobre o nascimento de um herdeiro; igualmente, em Ceddo, de Sembene 

Ousmane, é um griô que convoca os moradores do vilarejo para a reunião com o rei 

Demba War. Vale destacar que os ceddos também possuíam seu próprio griô, tendo em 

vista a importância da preservação da memória e “as guerras de narrativa” entre os 

conselheiros do rei e do marabuto, líder religioso islâmico. De acordo com Leymarie, “A 

conservação das genealogias e da história constituía uma das tarefas de maior prestígio 

dos griôs reais.”224

Sembene estava, desde logo, inserido nesta tradição, visto que a figura do griô é 

uma constante em seus filmes,  como em  Ceddo.  Contudo,  durante a colonização,  o 

papel  do griô foi  perdendo importância,  inclusive,  a partir  de meados do século XIX, 

219 Sobre o reino Waalo, vide o capítulo IV, Diálogo em imagens, imagens em diálogos, em que é analisado 
do filme Ceddo, de Sembene Ousmane.
220 GADJIGO, S., op. cit, p.22.
221 Idem.
222 Vide Sundjata ou a epopéia Mandinga, de Djibril Tamsir Niane. SP: Ática, 1982. 
223 VIEYRA, Paulin Soumanou. Le cinema au Senegal. Bruxelas: L’Harmattan, 1983, p.14.
224 Idem, p.31.
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quando  o  reino  “Waalo  tornou-se,  em  1855,  a  primeira  colônia  francesa  da  África 

subsaariana”225. Faz-se questão de destacar isto, para mostrar como Sembene parte dos 

valores  locais  para  efetuar  sua  crítica  e  elaborar  a  sua  estética,  o  que  permitiu  a 

formação de um pensamento fortemente atrelado à ancestralidade e à tradição,  sem 

perder de foco os desafios do presente e futuro. Assim, Casamance, sua região natal, 

ocupa  lugar  preponderante  em seu  imaginário,  sendo  possível  encontrar  rastros  em 

grande parte de sua obra literária e cinematográfica.

Foi  um  marabuto  mandinga  que  se  encarregou  de  sua  educação  corânica, 

legando-lhe grande conhecimento em relação à religião de Alá. Certa ocasião, Ousmane 

Sembene declarou que o marabuto que lhe ensinava os preceitos do Islã não falava uma 

única palavra em wolof”. É perceptível na obra do escritor-cineasta certo conflito entre o 

islamismo e os valores locais, questão bastante problematizada nos filmes  Le Mandat 

(1968), Ceddo (1976)  e Xala (1975).

Sembene só começou a freqüentar a escola dos toubabs226 (franceses) aos oito 

anos de idade. Neste período, empreendeu viagens entre Dacar e Marsassoum, onde 

sua educação foi tutelada pelo tio Abdourahmane Diop, irmão mais velho de sua mãe, e 

antes de tudo um erudito e de “caráter exemplar”227:

Fui, sobretudo, educado pelo meu tio [...] que era um erudito tanto em francês quanto em 
árabe.  Um  homem  profundamente  religioso  que  escreveu  um  certo  número  de 
documentos sobre a vida social  e a idéia de Deus.  Já não sustento tal  crença, creio 
somente no homem. Porém, o que mais guardei da sua educação foi que era preciso 
evitar de se ‘toubabiser’ [ocidentalizar]”.228

Isto  mostra outro aspecto de destaque de sua personalidade,  a oposição aos 

valores do colonizador, que marca de início seu pensamento e obra. Em 1935, após o 

falecimento de Abdourahmane Diop, ficou mais um ano em Marsassoum, antes de se 

estabelecer definitivamente em Dacar. No período, contava com treze anos. Dois anos 

mais  tarde,  foi  expulso  da  escola  dos  franceses  por  desavenças  com  o  diretor  da 

instituição,  Monsieur  Pierre  Peraldi.  Exerceu  empregos  temporários  em  diferentes 

funções: mecânico, pedreiro, ajudante etc. “Já exerci ao longo de minha vida trinta e seis 

ofícios”229, confidenciou ao crítico francês, Guy Hannebelle230.

De  volta à  tutela  paterna,  Sembene  iniciou  a  aprendizagem  de  uma  nova 

profissão.  “Meu  pai  me  ensinou  a  pescar  e  a  fumar  cachimbo”231.  Sua  infância  e 

225 GADJIGO, S. Op, cit. p.35.
226 Escola francesa.
227 VIEYRA, Paulin Soumanou. Ousmane Sembene Cinéaste. Paris: Présence Africaine, 1972, p.10.
228 SEMBÈNE Ousmane. Cet entretien avec Sembène Ousmane est um condesé de plusieurs conversations 
poursuivies avec lui depuis Le premier festival de Carthage, em 1966, par Guy Hennebelle, publié dans 
“Sembene Ousmane 1975”.
229 Idem.
230 SEMBENE, entrevista, op, cit, p.7.
231 BARLET, Olivier. Sembène Le cécréant. In: Africultures, n.76, p.64.

83



adolescência  foram  marcadas  por  um  empirismo  fora  do  comum,  somados  a  uma 

observação cuidadosa da realidade de seu povo. Tudo isso foram temas recorrentes em 

seus filmes. Há que se lembrar da mulher destituída de sua identidade em La noire de...

(1966), dos espaços excludentes das cidades senegalesas retratados em Borom Sarret 

(1962), dos novos ricos corrompidos e neocolonizados ridicularizados em Xala (1975) ou 

do colonialismo religioso islâmico que acometeu o Oeste da África - Ceddo (1976).

Durante  a  Segunda  Guerra,  uma  experiência  marcou  para  sempre  sua  vida: 

alistou-se no exército, tornando-se “tirailleur”, ao lado de outros senegaleses alistados no 

exército francês; a dura experiência foi mais tarde retratada no filme Camp de Thiaroye 

(1988). Na oportuna observação de Olivier  Barlet,  “Em fevereiro de 1944, quando foi 

mobilizado  para  o  6º  Regimento  de Artilharia  Colonial  (RAC),  ele  descobre  na 

África  e  na  Europa  outras  facetas  da  colonização”232. Sembene  confessou  que 

possuía  grande  admiração  pelo  general  francês  Charles  de  Gaulle,  no  entanto,  sua 

concepção foi se modificando ao vivenciar a realidade militar enquanto soldado da linha 

de frente do exército colonial. A observação de Paulin Vieyra ajuda a compreender esta 

dicotomia:
Em fevereiro de 1942, o general de Gaulle vem a Dacar, Ousmane Sembene  contava 
com 19 anos, sua fé patriótica mudara de pessoa e objeto; ele se fixa agora sobre de 
Gaulle e a liberação da França. Ele seria mobilizado em 1942, juntando-se ao 6º R.A.C, a 
cerca de 80 km de Dacar e durante 4 anos, até 1946, está seria a sua guerra. Do Níger 
ao Chade, da África do Norte a Baden Baden, na Alemanha [...]233.

Nos idos de 1946, o “ex-tirailleur” do exército de colonizadores, após 18 meses 

de serviço militar, retornou a Dakar, engajando-se em sindicatos na capital senegalesa. 

No mesmo ano, ocorreu a greve dos ferroviários da linha Dakar-Níger.  Esta vivencia 

também foi cuidadosamente retratada e problematizada em seu romance Les bouts de 

bois  de  Dieu (1960).  Ambientado  entre  o  Senegal  e  o  Sudão,  o  romance  tem  por 

protagonistas os trabalhadores da linha férrea, que entre eles se conheciam como “Bouts 

de bois  de Dieu”.  Quase intraduzível  para  o  francês e o português,  Samba Gadjigo 

possui explicação interessante a respeito da expressão  Les bouts de bois de Dieu (Os 

“pedaços” da madeira de Deus).  “O termo vem de uma crença da cosmogonia wolof, em 

que dá azar contar as pessoas. Por exemplo, se você perguntar quantos filhos eu tenho, 

não direi tenho dois filhos, direi -  Tenho dois pedaços de madeira de Deus” 234.

É importante destacar que este foi o primeiro romance a descrever uma greve de 

operários na África.  Os africanos são mostrados não enquanto indivíduos vítimas da 

história, mas como atores sociais e protagonistas de suas ações. Em Les Bouts de Bois  

de  Dieu, Sembene  evidencia  que  quando  há  uma  revolução,  toda  a  estrutura  da 

232 Idem, p.65.
233 Op, cit, p.16. (Tradução de nossa responsabilidade).
234 GADJIGO, Samba. Palestra PUC-SP, 29.04.2011.
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sociedade muda, a exemplo das relações entre patrões e operários. Este também é o 

primeiro  romance  em  que  a  mulher  africana  possui  um  papel  principal,  sobretudo, 

enquanto liderança política. Há outra tese subjacente à obra, que consiste em destacar 

que, ao longo da colonização, a cultura ficou completamente fossilizada e mineralizada. 

A  contrapartida  mostrada  por  Sembene  é  que  durante  a  luta  há  um  “renascimento 

cultural”, para usar expressão do militante e intelectual guineense Amílcar Cabral.

Em setembro de 1946, Sembene Ousmane deu início à sua saga diaspórica de 

além-mar. Clandestinamente, a bordo do navio Pasteur, partiu com destino a Marselha. 

Frente  à  possibilidade  de  um futuro  na  metrópole,  desejava  novas  oportunidades,  a 

exemplo  da personagem Diouana,  protagonista de seu primeiro longa,  La noire de...

(1966), que tenta uma vida nova na França. Assim, Sembene começou a trabalhar como 

estivador na cidade portuária, habitando a rua dos Dominicales, em um local conhecido 

popularmente como “bairro africano”. Neste novo ambiente, deu continuidade à militância 

política  iniciada  em Dakar.  Passou  a  freqüentar  as  reuniões  da  Présence  Africaine, 

editora criada pelo escritor senegalês Alioune Diop, em 1947. O periódico fomentava a 

divulgação e publicação de obras cujos assuntos problemativazam a questão da raça e 

da África como um todo. Filiou-se ao Partido Comunista Francês (PCF), e, em 1950, 

passou a fazer parte da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT).
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Capa do romance Les bouts de bois de Dieu, 1960, de Sembene Ousmane. 
O romance narra a história da greve dos trabalhadores 

da linha férrea Dakar-Níger235.

Sembene iniciou sua aprendizagem autoditada, tornou-se freqüentador assíduo 

da biblioteca do sindicato e teve contato com as obras de escritores de peso, a exemplo 

do  norte-americano  Richard  Wright,  do  jamaicano  Claude  MacKay  e  do  poeta  turco 

Nazim Hikmet236, além da literatura de pensadores que já lhe eram familiares, como os 

escritores da negritude: o senegalês Leopold Senghor, o martiniquenho, Aimé Césaire e 

o franco-guianense, León Damas.

Contudo,  apesar  da importância  destes escritores,  algo o  incomodava,  pois  o 

cerne das reflexões trazidas por Senghor, Césaire e Damas estavam circunscritas no 

âmbito da colonização. A despeito das críticas aventadas por eles, nestas literaturas, ao 

menos num primeiro momento,  não se falava de independência,  pois  a preocupação 

maior era definir a questão da raça237.  De acordo com Samba Gadjigo, os escritores da 

“negritude”, nos anos 1920, tinham por proposta definir o mundo, a estética, a cultura e a 

raça negra,  sem falar  do  contexto  de exploração  e  opressão no qual  esta  literatura 

estava inserida.

Outro  fator  que  não  se  pode  perder  de  vista  é  que  estes  escritores  foram 

formados nas grandes escolas coloniais  e obtiveram seus diplomas nas universidade 

francesas e europeias,  ao passo que Sembene Ousmane foi  formado na “escola da 

vida”.  A  literatura  chegou-lhe  por  acaso.  Ao  perguntar-lhe  como se deu o  acesso à 

literatura,  respondeu:  “Descobri  a  literatura  como  um  cego  que  descobre  a  luz”238. 

Significa dizer que o escritor-cineasta fazia parte da classe operária e não da classe 

intelectual. Da mesma forma, Sembene declarou “Por que eu li tudo que foi escrito sobre 

a África por europeus e por africanos, e em nenhum lugar ouvi a voz do povo, nem dos 

trabalhadores, nem dos proletários, nem das mulheres africanas”239.

Daí ser necessário observar que a obra de Sembene destaca-se como literatura 

de  combate.  Seu  primeiro  poema  tinha  por  título  Liberdade,  que  já  traz  como 

precondição a liberação da África. No mesmo ano, em 1956, publicou o seu primeiro 

romance, O estivador negro (Le docker noir, 1956).

235 Até o presente momento, sem tradução para o português.
236 GADJIGO, Samba. Palestra PUC-SP, op, cit.
237 Idem.
238 Ibidem.
239 Ibidem.
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O estivador negro (1956), 
o primeiro romance de Sembene Ousmane.

 

Escrita em tom de denúncia, a obra retrata as precárias condições de trabalhos 

dos estivadores africanos no porto de Marselha. É também uma reconstrução ficcional 

das relações raciais conflitantes entre franceses e os exilados africanos das colônias 

francesas  pertencentes  à  diáspora  negra.  O  livro  tem  por  protagonista  Diaw,  um 

trabalhador  portuário  que  divide  seu  tempo entre  o  cansativo  trabalho  no  porto  e  a 

literatura,  uma das suas paixões.  Nas docas,  Diaw vivencia  cotidianamente os maus 

tratos, o racismo e o preconceito que acomete os africanos em exílio.  O protagonista 

escreve uma obra que é roubada pela romancista francesa  Ginette Tontisane,  que a 

publica como sendo de sua autoria. De orientação autobiográfica, a narrativa é embalada 

por  um  tom  político  que  já  aponta  alguns  caminhos  das  posteriores  produções  do 

escritor-cineasta.  Diaw assassina  a  romancista  e  é  levado  a  julgamento  pela  justiça 

francesa. De acordo com Samba Gadjigo,  O estivador negro trata-se da busca de uma 

voz, em que há um romance dentro de um romance. Enquanto Sembene descreve os 

problemas  dos  trabalhadores  negros,  narra  a  história  de  um  jovem  estivador  que 

aprende a escrever. Possivelmente,  para Sembene era necessário que o proletariado 

rompesse com o silêncio criado pela colonização. Então, reside aí um ponto de conflito, 

enquanto  os  escritores  da  negritude  falavam  da  reabilitação  da  raça,  no  dizer  de 
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Sembene:  “sim,  claro,  o  problema da raça é um problema importante,  mas também 

precisa ser colocado o problema de classe”240.

Contrariamente  aos escritores da negritude,  Sembene recebeu  uma formação 

marxista, a partir da militância no PCF e de sua forte relação com o mundo do trabalho. 

Em seu pensamento, há uma estreita relação entre cultura e economia, ou seja, entre a 

base econômica e a superestrutura (nos seus termos e não nos de Marx), na medida em 

que,  para  ele,  o  fato  de  produzir  uma  obra  que  entra  em  conflito  com  a  ideologia 

dominante, é uma forma de negar os valores das “classes” dominantes, que em seus 

trabalhos estão atrelados aos préstimos dos colonizadores e neocolonizadores. Por isso, 

está muito presente em sua produção a crítica “decolonial”, a ideia de recuperação de 

um patrimônio cultural frente ao passado colonial e à realidade colonizadora imperialista. 

O  uso  que  Sembene  Ousmane  faz  da  língua  e  da  oralidade,  enquanto  veículo  de 

reivindicação de uma autenticidade cultural, faz parte de um fazer social significativo que 

está enraizado à vida de um grupo, da sociedade senegalesa, do seu povo. Por estas 

vias,  a obra de Sembene (tanto literária  quanto cinematográfica)  deve ser  vista não 

apenas  como  expressão,  mais  também  enquanto  criação,  pois  problematiza  a 

subjetividade de sujeitos históricas a partir do ambiente no qual estão inseridos...Merece 

menção a relação entre os  ceddos e  a comunidade wolof,  retratada no filme  Ceddo 

(1976), ou a derrocada da personagem El Hadji, em Xala (1975).

Declarava-se comunista, sempre buscando intervir na realidade por meio de uma 

obra polêmica, política e popular:
Há uma problemática com a qual me deparo nos debates que organizo após a projeção 
de  meus  filmes.  Partimos  do  princípio  que  só  existem  sobre  a  terra  dois  tipos 
fundamentais de regimes: o socialismo e o capitalismo. Eu sou pelo socialismo. Mas não 
é porque eu faço filmes, por mais progressistas que sejam eles, que provocarei a irrupção 
de um regime socialista. É o povo que fará emergir o socialismo ou o comunismo.241

 

Em 1957, Ousmane escreveu sua segunda obra, Oh, pays, mon bon peuple. No 

período,  o  escritor  estava  muito  referenciado  pela  literatura  do  comunista  haitiano 

Jacques Roumain242. Oh, pays narra a história de um jovem africano, Oumar Faye, que 

após  participar  da  guerra  retorna  ao  seu  país  natal,  organizando  os  camponeses  à 

maneira  dos movimentos soviéticos,  com a criação de cooperativas  para controlar  a 

produção.  Nesta obra,  em oposição ao discurso da raça,  Sembene problematiza um 

discurso econômico, em que é nítido que o pauperismo da África advém da exploração 

econômica por parte dos imperialistas Estados europeus. Daí a necessidade de romper o 

“cordão umbilical”  com as metrópoles.  Interessante que esta  tese foi  retomada mais 

240 GADJIGO, S. Op, cit.
241 SEMBENE, Ousmane. Entrevista concedida a Guy Hennebelle, ibidem, p.15.
242 GADJIGO, S. Ibidem.
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tarde  no  longa  metragem  Guelwaar,  produzido  em  1992,  já  em  contexto  de  pós-

independência.

Entretanto, em 1960, após escrever Les Bouts de Bois de Dieu, deparou-se com 

um grande problema. Sembene queria dirigir-se ao seu povo, mas os grandes leitores de 

suas obras eram uma parcela da elite africana e os próprios colonizadores franceses, 

“circuitos”  nos  quais  seus  livros  circulavam243.  Ademais,  a  África  possui  uma  forte 

tradição de oralidade, significando dizer que africanos foram formados em outro tipo de 

letramento,  para  além  da  escrita,  portanto,  estranhos  ao  olhar  ocidental.  Conforme 

confidenciou o cineasta:
Dei-me conta que somente com o livro poderia, em África, apenas alcançar um número 
limitado de pessoas. Enviei a diversas embaixadas uma solicitação de bolsa para estudar 
cinema. A URSS respondeu favoravelmente e assim que cheguei em Moscou, no Studio 
Gorki, para estudar com Marc Donskoi244.

Um ano na URSS (1962) permitiu-lhe uma aproximação com outros referenciais 

estéticos da sétima arte. Não se pode esquecer que a União Soviética possuía um forte 

legado estético dos movimentos de vanguardas e, inclusive, da escola eisensteiniana. 

Algo que era muito discutido naquele contexto era a própria questão da politização da 

arte e, em sentido estrito, o uso do cinema enquanto “conscientizador das massas”. Na 

oportuna  observação  de  Walter  Benjamin,  ao  falar  da  obra  de  arte  em  tempos  de 

reprodutibilidade  técnica,  “Eis  a  estetização  da  política,  como  pratica  o  fascismo.  O 

comunismo responde com a politização da arte.”245 Entretanto, na acepção de Sembene, 

não  caberia  ao  artista  a  tarefa  de  mostrar  às  “massas  ignorantes”  os  caminhos  da 

revolução,  acreditava ele que seria a partir  do povo que surgiria uma nova forma ou 

regime de governo. Assim, o artista é apenas um dos partícipes neste processo.

No ano de 1963, o governo do Mali solicitou ao cineasta recém formado na União 

Soviética um documentário sobre o Império Songhay. Lembra Sembene que, à época, 

havia  poucos  filmes  rodados  por  africanos.  Neste  período,  o  cineasta  montou  uma 

pequena produtora em Dakar, a “Domirev”. Em 1962, co-produziu cine-jornais franceses, 

junto com André Zwoboda. No mesmo ano, realizou um curta de 19 minutos,  Borom 

Sarret, com uma velha câmera de fabricação russa246.

O filme foi um dos primeiros rodado na África por um africano e concentra-se num 

dia  de  trabalho  de  um  “carroceiro-taxista”  (Ly  Adboulaye).  A  voz  em  off exprime  o 

pensamento do protagonista. A ação se desenvolve a partir das viagens realizadas pelo 

Sarret (carroceiro em  wolof)  que  juntamente  com  o  cavalo  Albourah leva  diferentes 

passageiros aos respectivos destinos: mulher que vai à feira, garoto que pega carona, 
243 GADJIGO, S. Ibidem.
244 SEMBENE, O. Entrevista, op, cit, p.8.
245 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. SP: Brasiliense, 2011, p.196.
246 SEMBENE, O.  Un viatique pour l’éternité – Hommage à Ousmane Sembène. Dakar: Papyrus Afrique, 
2010, p.90.
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jëkkër247 (marido) que leva a  jabar (esposa) grávida à maternidade, homem que leva o 

filho a um funeral. São estas viagens que garantem ao carroceiro o seu sustento.

Borom Sarret (1962), 19min, BP, Dir: Sembene Ousmane. O filme narra um 
dia na vida de um carroceiro. O cineasta traz à tona o cotidiano das pessoas 

comuns,  tema já presente na sua literatura.

Longos planos  seqüências e inúmeros planos gerais enunciam e denunciam as 

precariedades das periferias de Dakar. O olhar do carroceiro confunde-se com o olhar do 

cineasta, perspicazes observadores das mazelas sociais de um espaço desassistido. As 

imagens são intercaladas por reflexões. Conforme observou Elisabeth Lequeret, o filme 

narra “um dia na vida de um pobre entre os pobres.”248 Em seguida, um homem vestido 

em trajes formais solicita ao carroceiro que o leve para a região nobre, localizada no 

centro. O carroceiro fica relutante, mas de tanto o cliente barganhar aceita a oferta. O 

sarret, o cavalo  Albourah e o passageiro dirigem-se ao centro. Prédios elevados, ruas 

arborizadas, avenidas largas contrastam com os espaços periféricos das primeiras cenas 

do filme. A obra possui um estilo bem próximo do documentário, cuja câmera denuncia, 

por meio de planos contrastantes, as vicissitudes de uma ex-colônia francesa, mas que 

ainda reflete os espectros neocoloniais.

A narrativa chega ao ápice quando o sarret é interpelado por um guarda - símbolo 

da ordem e autoritarismo. A carroça é confiscada. O carroceiro é um corpo que sofre, 

privado do seu direito e sustento. Juntamente com seu cavalo, o homem volta à periferia, 

cabisbaixo  e visivelmente  vencido.  Sua face demonstra cansaço,  flagelo  e  decepção. 

Percebe-se de que forma a burocracia (forma sofisticada de violência)  se sobrepõe à 

247 Jëker e Jabar são termos em wolof usados aqui intencionalmente para reforçar a identidade lingüística 
perseguida por Sembene ao longo das suas obras, tanto na literatura quanto no cinema.
248 LEQUERET, Elisabeth. Le cinema africain. Paris: Cahiers Du Cinema, 2003, p.14.
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necessidade.  Não  há  griôs  para  confortar  a  dor  ou  profetizar  o  devir  do  “carroceiro-

taxista”.  Nada mais lhe resta a não ser voltar  para casa e transmitir  a decepcionante 

notícia à sua esposa. Sembene convida à reflexão. Não se trata de educar as massas - 

como insistem alguns analistas de seus filmes -, mas de dialogar com elas.

Atento, desde logo, à agressão perpetrada em sua sociedade, o cineasta propõe 

ao telespectador refletir a partir da sua realidade. As heranças herdadas de séculos de 

colonialismos  são  sentidas  mediante  respectivas  subjetividades  dos  atores  sociais. 

Conforme assinalou Aimé Césaire, “nós, homens de cor, neste determinado momento da 

revolução histórica, tomamos posse, em nossa consciência, de todo campo de nossa 

singularidade  e  estamos  aptos  para  assumir  em  todos  os  planos  e  domínios  as 

responsabilidades  que derivam desta  tomada de consciência.”249.  Por  isso  que,  para 

Sembene,  estas  delicadas  questões  não  podem  ser  reduzidas  ao  silêncio.  Daí  a 

autodeclaração do cineasta senegalês de que seu cinema pode ser visto a partir de três 

“Pês”:  polémique, politique e populaire. Ou seja, uma estética que vai ao encontro da 

descolonização de mentes, corpos e saberes, para usar expressão de Maria Antonacci.

O cinema de Sembene é político na medida em que seus filmes ajudam a pensar 

a realidade dos africanos politicamente, propondo, inclusive, mudanças na África sem a 

perda da sua singularidade e espiritualidade. É igualmente polêmico, pois busca reabrir 

capítulos já fechados na sociedade, questionando valores tidos como cristalizados, como 

a própria crítica ao Islã que é feita em Ceddo, em que é possível se perguntar se de fato, 

a  religião  de Alá  seria  uma tradição na África  do Oeste? Ademais,  o  seu cinema é 

popular,  pois uma das grandes preocupações de Sembene era dialogar com o povo. 

Para isso,  fez uso de uma expressão cultural  moderna reincorporando os valores da 

tradição  e  da  ancestralidade.  Conforme  observaram  Diene  &  Ulysse,  “a  dimensão 

imaginária da tradição oral africana pode construir um alimento para o audiovisual”250. 

Assim,  enquanto  homem do povo,  Sembene  assumiu  a  necessidade  de  exprimir  as 

correntes profundas e estruturas particulares de sua cultura no audiovisual. Deve-se ter 

em mente que a própria tradição oral permite que se tenha uma visão mais ampla do que 

seja a literatura e a arte africana como um todo, da qual o cinema é um dos vetores.

Literatura oral africana, logocentrismo e o “fardo do homem negro”
No que diz  respeito  à África,  quando se fala  em literatura geralmente há um 

logocentrismo  ocidental  que  faz  uma  correlação  entre  literatura  e  escrita251.  Assim, 

muitas vezes fala-se da literatura escrita  por africanos em línguas ocidentais.  Assim, 

recorre-se aos conceitos de francofonia, lusofonia ou anglofonia para classificar estas 
249 CÈSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. 1956, p.79.
250 DIENE, Doudou; ULYSSE, Nadia. La creation audiovisuelle em Afrique. IN: Patrimoine et Creation 
Contemporaine en Afrique. AZINA, M. (org). Dakar: Les nouvelles editions, 1977, p.151.
251 GADJIGO, Ibidem.
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literaturas, que pouco ou nada tem a ver com as literaturas orais africanas. Por isso, vale 

enfatizar que a literatura oral, que é passada de geração em geração, possui um caráter 

particular, estando circunscrita no seio da vida comunitária, face ao fortalecimento das 

identidades e relações entre os membros da comunidade.

No que pese a predileção por parte do ocidente, acerca da escrita em detrimento 

da oralidade, é esclarecedora a observação de Tierno Bokar, “A escrita é uma coisa, e o 

saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz 

que  existe  no  homem.  A  herança  de  tudo  aquilo  que  nossos  ancestrais  vieram  a 

conhecer  e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram,  assim como o 

baobá já existe em potencial em sua semente”252.

Tendo  em  vista  esta  herança  que  se  quer  passada  aos  ouvidos  das  novas 

gerações, merece destaque o papel dos griôs, que detêm o dom da palavra e a função 

de levar  à população  o conhecimento  acerca do passado.  Por  isso,  estão eles  bem 

presentes nos filmes de Sembene. Conforme observou o cineasta, “Todos sabem que o 

griô é meio doido; em todas as aldeias, há o simples de espírito que ousa dizer em voz 

alta o que outros apenas murmuram na solidão de suas casas. As pessoas se riem dele, 

mal reconhecem que, no fundo, o louco tem razão”253. Não se pode deixar de considerar 

que  quando  Sembene  iniciou  suas  atividades  cinematográficas  propôs  justamente 

reatualizar estas práticas comunitárias já existentes, sobretudo, numa sociedade em que 

a cultura da palavra falada é bastante presente e significativa. “A palavra é um dever na 

África.  Todos  os  chefes  de  família  devem  participar”254,  declarou  o  cineasta.  Neste 

sentido,  a  compreensão  da  literatura  africana  para  além da  lusofonia,  anglofonia  ou 

francofonia,  permite  uma maior  captação  dos sentidos  das práticas  e  manifestações 

presentes em tais literaturas, cujas filosofias provêm destas cosmogonias (Wolof, Ioruba, 

Ibo, Ubuntu), oriundas de tempos milenares.

Não parece exagerado observar que, antes mesmo que se começasse a escrever 

em África, ela já marcava presença na literatura, mas através de um olhar ocidental. Há 

toda uma literatura existente que,  diretamente ou indiretamente,  reforça esta ideia,  a 

exemplo  da obra de Joseph Conrad,  O Coração das Trevas  (1902),  ou do romance 

Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, ou ainda The jungle Book (1894), de Rudyard 

Kipling...  Enfim, obras que espelham, na esteira colonialista,  a mentalidade e o olhar 

civilizatório eurocêntrico.

Contudo,  a  despeito  das obras  mencionadas,  há uma vasta  literatura  escrita, 

inclusive durante o neocolonialismo, por autores africanos que merecem ser lembradas, 

como Amkoulleh, o menino Fula, ou as demais epopéias fulas (peuls) do escritor do Mali, 
252 BOKAR, T. Site Africanidades, disponível em: http://afrologia.blogspot.com/2008/03/tradio-viva.html, 
acesso em: 12.02.2012.
253 OUSMANE, S. Entrevista Correio da UNESCO, op, cit, p.7.
254 Ibidem.

92

http://afrologia.blogspot.com/2008/03/tradio-viva.html


Hampâté Bâ; ou ainda a epopéia  Sundjata da Guiné e Senegal, transcrita por Tamshir 

Niane a partir  das tradições orais.  Estas narrativas mostram que,  em África,  mesmo 

antes  da  colonização  e  da  escravidão  havia  grandes  impérios  e  uma  complexa 

organização política. Observações como esta refutam, inclusive,  ideias preconcebidas 

acerca do continente, como a conhecida declaração do filósofo Friedrich Hegel, de que a 

África estava fora da história, por ser um continente sem passado.

No  dizer  de  Aimé  Césaire,  o  colonizador  mata  duas  vezes:  fisica  e 

culturalmente255.  Então,  era  necessário  destituir  a  África  de  quaisquer  valores 

civilizatórios,  classificando-a de a-histórica,  sem religião,  sem escrita,  sem filosofia e, 

portanto, passível de ser dominada e sujeitada aos imperativos coloniais256. Na verdade, 

grande parte da literatura colonial  professava que o continente negro era o “fardo do 

homem branco”, porém, os ventos da história mostram que, de fato, ocorreu o contrário. 

Ao africano caberia o pesado fardo, cujos conteúdos seriam investidos de preceitos mais 

pesados ainda: o saber, a civilização e a religião.

The White Man’s Burden (O Fardo do Homem branco). Fonte: The Journal, Detroit, 1898

Uma vez provada a “inferioridade do nativo” era necessário educar e catequizá-lo. 

Neste processo,  antes do colonialismo,  o papel  das escolas  em África não era o de 

transmitir  saberes, mas de instrumentalizar os “indígenas”,  ensinando-lhes a base da 

255 CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Ibidem.
256 Mais recentemente, o discurso corrente é que os povos do Oriente, de Ásia e África ainda são destituídos 
de valores democráticos. 
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escrita e da leitura. “Formar auxiliares e os futuros administradores coloniais, soldados, 

padres e etnólogos para escrever sobre a África”257.  Ainda nesta esteira, Mary Louise 

Pratt observa que “O século XVIII tem sido visto como um período no qual a Europa do 

Norte se firmou como o centro da civilização”.258 

A autora ainda faz menção aos relatos e taxonomias usados pelos europeus para 

classificar  o  “outro”.  Enfim,  estes  gestos  inaugurais  fizeram  parte  de  um  processo 

contínuo e gradual de dominação. Na acepção de Pratt, “Na segunda metade do século 

XVIII,  a  expedição  científica  tornar-se-ia  um catalisador  das  energias  e  recursos  de 

intricadas  alianças  das  elites  comerciais  e  intelectuais  por  toda  Europa.”  259 

Desnecessário dizer que a África sofreu diretamente deste mal, era uma literatura, uma 

religião  e  uma  filosofia  colonial  que,  como  não  poderia  ser  diferente,  justificava  o 

imperialismo. Convém lembrar que a geração de Sembene Ousmane ainda vivenciou 

grande  parte  desta  realidade,  pois  o  Senegal  só  tornou-se  independente  em  1960, 

quando o cineasta contava com 37 anos, já morando em Marselha, trabalhando como 

estivador na cidade portuária.

Não raro, em suas entrevistas, era comum dirigir  críticas às escolas coloniais. 

Ora,  Sembene  Ousmane  não  foi  expulso  de  uma  destas  escolas?  Isto  marcou 

profundamente sua obra. Não gratuitamente, o escritor nigeriano Toubia Niger observou 

““Quando o branco chegou, ele tinha a bíblia e uma arma, e nós a terra. O padre pediu 

para fecharmos os olhos. E quando abrimos os olhos, nós estávamos com a bíblia, e o 

branco com a terra”260. Neste contexto, era produzido em África aquilo que alguns críticos 

chamaram de “literatura  de  cartão postal”,  ou  seja,  o  tipo  de literatura  escrita  pelos 

europeus  e  que  tinha  por  objetivo  construir  a  imagem  de  um  negro  selvagem,  que 

“precisava  da  presença  do  homem branco  para  descobrir  Deus,  a  humanidade  e  a 

História”261.

Este  quadro  só  foi  alterado  quando,  nos  anos  1920,  começaram a  surgir  os 

primeiros escritores africanos, a exemplo de Leopold Senghor e Aimé Césaire, grandes 

idealizadores da negritude. Ainda que o crítico Samba Gadjigo afirme que esta geração 

de intelectuais tenha sido formado pelas chamadas escolas coloniais, não se pode deixar 

de considerar que eles trouxeram grandes contribuições para os debates em torno da 

realidade de africanos e afrodiaspóricos. Além disso, foram justamente estas discussões 

que precederam as produções artísticas de Sembene. Assim, ao se debruçar sobre a 

obra do cineasta percebe-se como ele também contribuiu para o avanço deste debate, 

257 GADJIGO, S. Ibidem, p.3. 
258 PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. SP: Edusc, 1999, p.37.
259  Idem. pp.52-53.
260 Citado por Samba Gadjigo em palestra na PUC-SP, op, cit.
261 Vide Pele negras, máscaras brancas, de Frantz Fanon.
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sobretudo,  por  meio  de  um  olhar  mais  empírico,  portanto,  menos  acadêmico,  e, 

possivelmente, sem deixar de lado o viés crítico.

Descolonização e o nascimento do Cinema Africano:  nova  janela para o 
mundo

Sabe-se que a história do cinema, até meados do século XX, priorizou, com raras 

exceções, o cinema euro-americano. Conforme observou Alberto Elena, “Hasta los años 

sesenta  la  bibliografia  existente  sobre  las  cinematografias  de  las  otras  dos  terceras 

partes  del  planeta  era  prácticamente  nula”262.  Neste  processo,  quando  a  “Europa 

hegemônica começa a esgotar seu repertório estratégico de histórias”, na expressão de 

Stam & Shohat, surge uma nova forma de narrar, inventariar e ler o mundo, dentro do 

próprio campo cinematográfico. Segundo estes autores, “Para o Terceiro Mundo, esta 

‘contranarração’  cinematográfica  basicamente  começou  com  o  colapso  dos  impérios 

europeus  no  pós-guerra  e  a  emergência  dos  Estados  nacionais  independentes  do 

Terceiro Mundo”263.

Desta  forma,  a  emergência  das cinematografias  africanas coincide  justamente 

com a emancipação de grande parte destas nações. Igualmente lembra Alberto Elena 

que, até o final da II Guerra Mundial, somente quatro países africanos eram formalmente 

independentes:  Egito,  Libéria,  Etiópia  e  União  Sul-Africana264.  Assim,  o  processo  de 

descolonização iniciou-se timidamente nos anos 1950 com a independência  da Líbia 

(1951), Sudão (1956), Marrocos (1956), Tunísia (1956), Gana (1957) e Guiné (1958). 

Entretanto, o ápice das emancipações ocorreu na década seguinte, sobretudo no ano 

1960, numa espécie de reação em cadeia dos movimentos de libertação, conforme se 

pode observar na tabela e gráfico a seguir:

Tabela 1: Nações africanas independentes (1931-1960)
Bandeira País Independência Ex-metrópoles Observações

Egito 28.02.1922

África do 
Sul

11.05.1931 Reino Unido Foi considerada independente a partir do Estatuto 
de Westminster, ou seja, uma emenda do 
parlamento inglês, que consistiu em tornar 

independente seus antigos  territórios de além-
mar: África do Sul, Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia.  
Líbia 24.12.1951 Reuni Unido Desde  tempos  antigos  (sec.  II),  colonizado  por 

árabes,  berberes,  assentamentos  de  fenícios, 
romanos e turcos.

262 ELENA, Alberto. Los cines periféricos. Buenos Aires/Barcelona: Paidós, 1999, p.11.
263 STAM, R; SHOHAT, E. Crítica à imagem eurocêntrica. SP: Cosac Naify, 2006, p.355. 
264 ELENA, Op, cit, p.149.
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Sudão 01.01.1956 Reino Unido Antiga  Núbia,  incorporado  ao  mundo  árabe  na 
expansão islâmica no sec. VII

Marrocos 02.03.1956 Espanha  e 
Portugal

Na antiguidade, esteve sob domínio dos fenícios, 
Império Romano e Império Bizantino.

Tunísia 20.03.1956 França Já  no  século  XI,  a  região  foi  habitada  pelos 
fenícios,  posteriormente,  no  séc.  VII,  ocupada 
pelos  árabes,  tornando-se um importante  centro 
religioso islâmico no Oeste da África. Em 1574, a 
Tunísia é incorporada ao Império Turco-Otomano.

Gana 06.03.1957 Reino Unido Pertencente ao antigo reino de Sahel

Guiné 02.10.1958 França Fez  parte  do  antigo  Império  Songhay. 
Independente  a  partir  da  liderança  de  Sekou 
Touré.

Camarões 01.01.1960 França  e  Reino 
Unido

Nigéria 01.10.1960 Reino Unido Antigo  Império  Kanem-Bornu,  é  o  país  mais 
populoso  da  África  e  responsável  por  uma 
produção  cinematográfica  de  peso,  em  2010 
produziu mais de 1.500 filmes265.

Senegal 20.06.1960 França Fez  parte  do  Império  Mandinga,  unificado  por 
Sundjata  Keita,  conforme  descrito  na  epopéia 
homônima.

Togo 27.04.1960 França

Bênin 01.08.1960 França Fez parte do antigo reino do Daomé.

Niger 03.08.1960 França Fez parte do antigo Império Songhay.

Madagáscar 26.06.1960 França Primeiramente, colonizado por malaios-polinésios, 
depois, por imigrantes árabes e africanos.

Burkina 
Faso

05.08.1960 França O nome era Alta Volta (até 1984). Anualmente, na 
capital Ouagadougou, ocorre o Fespaco – Festival 
Pan-africano de Cinema.

Costa  do 
marfim

07.08.1960 França

Chade 11.08.1960 França No país está localizado um dos sítios 
arqueológicos de maior destaque. Fez parte do 
Império de Kanem, posteriormente Sahel 
chadiano. 

Congo 
(Brazzaville)

15.08.1960 França

Gabão 17.08.1960 França

Mali 22.09.1960 França Fez parte de três grandes impérios: Império Gana, 
império  Songhay  e  Impéirio  Mali,  além  da 
existência, no séc. XIV, de uma cidade de sábios, 
Timbuctu.

Mauritânia 28.09.1960 França País de forte tradição islâmica, já no século XI os 
almorávidas conquistaram o Império Gana, nesta 
região.

Gráfico 1: Independência das ex-colônias africanas e movimentos separatistas266

265 Fonte: http://www.nollywood.com/, acesso em: 18.02.2012.
266 Os movimentos separatistas inseridos no gráfico dizem respeito à Namíbia, que se separou da África do 
Sul em 21.03.1990; à Eritréia, antigo território da Etiópia, independente a partir de 24.05.1993; e, mais 
recentemente, o Sudão do Sul, que se separou do Sudão em 09.07.2011.
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O gráfico anterior ajuda a melhor visualizar os processos de independência e, 

inclusive, a perda da influência  política das ex-potências europeias. Para ter dimensão 

do  significado  deste  processo  emancipacionista,  é  interessante  observar  o  mapa  a 

seguir,  que mostra a partilha da África em 1914, por meio da disputa entre Estados-

Nações europeus que, embora tenha se acirrado entre os anos 1880 e 1914 (I Guerra 

Mundial), já se iniciara na época das grandes navegações com a supremacia naval do 

Império Ultramarino Português. Nota-se a preponderância francesa na África do Oeste, 

região onde anteriormente estavam localizados os grandes reinos e Impérios africanos, 

como os reinos Waloo, Dahomé, e os impérios Songhay e Mandinga.

Mapa 1: “Partilha da África” em 1913-1914, com as divisões políticas atuais267.

267 Fonte: Site Revista Escola, disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/historia-
colonizadores-africa-450594.shtml, acesso em: 20.02.2012. Neste mapa ainda não consta o Sudão do Sul.
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É  natural  que  nestas  nações  recém  emancipadas  surgisse  uma  busca  por 

autorepresentação, havendo uma luta contínua pelo direito à imagem. Daí ser evidente a 

forte  relação  estabelecida  entre  a  estética  dos  filmes  produzidos  e  os  destinos  das 

jovens nações africanas, concernente ao futuro político e cultural destes países. Esta 

pujança acaba por fomentar produções cinematográficas locais, já que, anteriormente, os 

africanos eram proibidos de filmar. Então, em 1950 (portanto antes da independência), o 

sudanês  Gadalla  Gubara  produz  Song  of  Karthoum,  que  apesar  de  sua  circulação 

restrita é considerado o primeiro filme africano rodado no continente.
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Song of Karthoum (1950), do sudanês Gadalla Gubara. Fonte: Site Festival de Cannes 2012268.

Cinco  anos  depois,  Paulin  S.  Vieyra,  juntamente  com  mais  três  realizadores 

(Mamadou Sarr, Robert Caristan e Jacques Melo Kane) produzem, em Paris,  o curta 

metragem Afrique-sur-Seine (Àfrica sobre o Sena, 1955269), que mostra as condições dos 

estudantes africanos residentes na capital francesa. O filme foi rodado em 16mm, PB e 

com duração de 21 minutos.  Vieyra também produziu outros curtas:  Mol (1958), que 

mostra os esforços de um jovem pescador para motorizar seu barco;  Lamb (1963), um 

documentário  sobre  uma luta  senegalesa  que leva  este  nome;  Sindiely (1964),  uma 

espécie de protesto contra os casamentos forçados;  e  N’diongane (1965), um drama 

familiar adaptado do romance do escritor senegalês, Birago Diop270. Também fez alguns 

trabalhos em parceria com Sembene Ousmane, além de escrever a primeira biografia 

sobre o cineasta, intitulada Ousmane Sembene – Cinéaste (1962-1971),271 que diz muito 

pouco sobre a vida de Sembene, centrando-se mais na sua filmografia.

268 Site Festival de Cannes, disponível em: http://www.festival-cannes.fr/pt/article/58020.html, acesso em: 
20.02.2012.
269 Algumas fontes apontam a data de 1956.
270 Les cinemas africains em 1972, Dakar: Société Africaine d’Edition, 1972, p.202.
271 VIEYRA, Paulin Soumanou. Ousmane Sembene – cinéaste. Paris: Présence Africaine, 1972, pp.244.
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Afrique-sur-Seine (1955), 16mm, PB, 21min, dir: Paulin Soumanou Vieyra. 
Fonte: Site Le Monde272.

Dentre  outros  cineastas  africanos pioneiros,  pode-se  citar  o  senegalês  Blaise 

Senghor, que foi premiado em Berlim, em 1962, com o documentário Grand Magal, que 

narra a peregrinação anual  que é feita  à mesquita da cidade senegalesa de Touba. 

Ainda merecem serem lembrados os diretores senegaleses Yves Diagne, que produziu 

L’afrique  noire  en  piste,  um  documentário  sobre  o  treinamento  de  atletas,  e  Delou 

Thyossane, que dirigiu um documentário sobre esculturas negras273.

Sembene, um cineasta na linha de frente
Entretanto, foi  Sembene Ousmane um dos grandes representantes desta jovem 

cinematografia, cuja temática dos filmes encarnavam as exigências e os imperativos do 

momento, isto é, a luta anticolonialista. Além do já citado Borom Sarret (1963), concebido 

como o primeiro filme de ficção dirigido por um africano e distribuído fora da África 274, 

realizou  em  1966 La  Noire  de....  A  obra  foi  bem  aceita  pela  crítica  da  época,  que 

considerou Sembene um cineasta de indiscutível talento.275 Graças a  La Noire de..., o 

estreante conquistou, em 1966, o Prêmio  Jean Vigo, na França, o  Tanit de Ouro, em 

Cartago,  e  o Prêmio de  Melhor  Realizador  Africano no  Festival  de  Artes Negras  de 

Dakar.

272 Site Le Monde, disponível em: http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/12/06/un-demi-siecle-d-
independances-africaines-en-douze-films_1449476_3476.html, acesso em: 20.02.2012.
273 Les cinemas africains em 1972, Ibidem.
274 SEMBENE, O. Entrevista. Correio da UNESCO. SP: FGV, 1999, p.4.
275 Op, cit, p.203.
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Cartaz de La Noire de...(1966), de Sembene Ousmane. Em destaque a 
atriz Thérèse M’Bissine Diop. Fonte: Site Festival de Cannes276.

La Noire de... narra a história de Diouana, uma doméstica senegalesa que sai de 

Dakar para servir seus patrões brancos na comuna francesa de Antibes. Neste processo 

a personagem passa por uma constante perda de identidade, que a leva ao suicídio. Na 

sua obra prima, Sembene denuncia as formas mais sofisticadas do neocolonialismo - 

inclusive no âmbito doméstico -, além de demonstrar grande sensibilidade no trato de 

personagens  femininas,  aspecto  que  marcaria  grande  parte  de  sua  filmografia  e 

literatura; podemos citar como exemplo o seu último longa metragem, Moolaadé (2004), 

que discute a questão da circuncisão feminina. Em La Noire de..., Sembene igualmente 

teve por objetivo problematizar outras duas questões, a “nova classe” africana, cúmplice 

da opressão que acomete a África, e determinada forma de cooperação técnica entre a 

276 Site Festival de Cannes, disponível em: http://www.festival-cannes.fr/pt/article/58020.html, acesso em: 
20.02.2012.
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antiga  metrópole  e  as  ex-colônias,  que  ainda  é  resquício  das  relações  colonialistas 

anteriores.

O cineasta senegalês Sembene Ousmane. Fotografia de Abdou Fary Faye277.

Embalado pelo sucesso de La Noire de..., produziu dois anos depois Mandabi (Le 

Mandat, 1968)278, que conferiu a ele o Prêmio Especial do Júri, no Festival de Veneza. 

Porém, o mais interessante, é que foi este o primeiro filme a possuir diálogos em língua 

africana,  em que os atores falam wolof.  A obra dramatiza a experiência de Ibrahima 

Dieng, um morador de Dacar, que não sabe ler francês e recebe do sobrinho, residente 

em Paris, uma ordem de pagamento a ser descontada em um banco. As burocracias 

locais são as grandes barreiras que impedem Dieng de sacar o dinheiro deixado pelo 

sobrinho.  Em  Mandabi,  percebe-se  um  olhar  crítico  em  relação  às  instituições 

senegalesas,  mostrando  igualmente  como  os  valores  das  classes  dirigentes  são 

incompatíveis  com os da população,  em que há uma estrutura  criada para  dirimir  a 

participação  do  povo  neste  processo  representativo.  Nas  palavras  de  Ousmane 

Sembene,  “Com  Le Mandat [Mandabi],  rodado em 1968,  quis  denunciar  a burguesia 

senegalesa,  de  uma maneira  brechtiana.  Burguesia  de  um  tipo  um pouco  especial, 

277 Fonte: Site Africultures, disponível em: http://www.africultures.com/php/index.php?
nav=personne&no=3495, acesso em: 20.02.2012.
278 Em português, A ordem de pagamento.
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composta  de  intelectuais  e  de  quadros  administrativos  que  utilizam  o  saber  para 

esmagar o povo”279.

Plano conjunto do filme Mandabi (Le Mandat), de Ousmane Sembene. 
Fonte: Site Africine280.

O fato dos diálogos de  Mandabi serem em wolof é extremamente significativo, 

pois a língua local também pode ser vista como um instrumento de crítica aos valores do 

colonizador em detrimento da própria francofonia. Merece menção os inúmeros filmes 

que foram feitos pelos colonizadores em África com os diálogos em línguas europeias, 

tendo  os  africanos  como  mero  coadjuvantes  ou  objetos  de  estudos  etnologizantes. 

Enfim,  Sembene Ousmane vem romper  com esta estética  de “cartão postal”,  com a 

imagem de uma África idílica só existente no olhar deformado do colonizador. É bem 

conhecida entre os estudiosos do tema a polêmica existente entre o autor de Mandabi e 

o  cineasta  francês  Jean  Rouch,  acusado  pelo  primeiro  de  filmar  os  africanos  como 

insetos. A este respeito, Annet Busch e Max Annas observam que as críticas feitas a 

Rouch vão no sentido de que os africanos não somente são dissecados pelo olhar do 

documentarista,  mas  também  “a  função  da  voz  é  sublinhada  e  a  atenção  do  olhar 

voltava-se para a palavra”281.

279 SEMBENE, O. Entrevista concedida ao crítico Guy Hennebelle, op, cit, p.10.
280 Fonte Site Africine, disponível em: http://www.africine.org/?menu=art&no=7656 acesso em: 20.02.2012.
281 BUSCH, Annet; ANNAS, Max. Choréographie de la langue. In: Africultures, n.76, pp.134-135.
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Este olhar colonialista voltado os povos afro faziam parte de um processo mais 

amplo.  Universidades,  escolas  e  demais  instituições  de  ensino.  Revistas  científicas. 

Partidos  políticos.  Editoras.  Clínicas.  Igrejas.  Festivais  de  cinema.  Uma  série  de 

instituições  e  associações  europeias  que,  nas  décadas  de  1940,  50  e  60,  jamais 

fomentariam  um debate  verticalizado  acerca  da  cultura  negra;  jamais  conceberiam  a 

cultura  africana  através  de  um  viés  diaspórico;  jamais  colocaria  o  negro  em  pé  de 

igualdade com o branco. Não se deve esquecer que o corpo de Saartjie Barrtman (1789-

1815),  pejorativamente  chamada  por  franceses,  ingleses  e  holandeses  de  Venus 

hottentote,  permaneceu  no  Musée  de  l’Homme até  1976.  Nelson  Mandela,  ao  ser 

libertado em 1994, atendendo aos pedidos das etnias282 koishan, solicitou a restituição 

dos restos mortais da dançarina para a África do Sul.283

Barrtman talvez  seja  o  exemplo  mais  extremado da  violência  colonialista,  que 

tenha chegado ao nosso conhecimento. O itinerário da sua dor fez escala em prostíbulos 

franceses, zoológicos humanos ingleses e holandeses, tendo por fim trágico a Academia 

de Medicina, onde foi esquadrinhada e dissecada pelas lâminas do destacado naturalista 

francês Georges Cuvier. Produto de uma mente ilustrada que tinha por intuito provar a 

inferioridade  racial  através  das  formas  físicas,  os  estudos  de  Cuvier  eram  bem 

semelhantes aos produzidos pelo médico Nina Rodrigues, no Brasil do século XIX, que, 

inclusive, foi um dos grandes disseminadores dos métodos eugênicos em nosso país284.

282 Falamos etnias, pois os koishan advém da junção de duas etnias do sul da África: koi + shan.
283 Para aproximação sobre o tema, vide o filme Vênus Negra  (2010), do diretor Abdellatif Kechiche, que 
narra a saga da dançarina koishan.
284 Foi justamente o médico baiano Nina Rodrigues o responsável pela preservação em formol da cabeça do 
líder  messiânico,  Antônio Conselheiro,  no Instituto Médico  da Bahia,  com intuito  de  dar  embasamento 
teórico às suas experiências racistas, que buscavam provar a inferioridade racial de negros e mestiços.
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O esqueleto e a pele de Saartjie Baartman no Musée de l’Homme em Paris. A dançarina 
koishan permaneceu na instituição até 1976. Fonte: Dossiê Supplemént Special Trois Couleurs, Mk2, 

Venus Noire une Histoire de Violences. 

São  eventos  como  estes  que  denotam  a  incongruência  de  uma  civilização, 

parafraseando  Aimé  Césaire  “Uma  civilização  que  se  revela  incapaz  de  resolver  os 

problemas que o seu funcionamento suscita, é uma civilização decadente”. O autor de 

Cahier d’un retour au pays natal escreveu isto onze anos antes de Maio de 1968.285

Indo  de  encontro  a  tal  racialização,  Sembene  produziu  uma  língua  e  uma 

eloqüência  polifônica,  em que o  caráter  individual  do discurso das personagens  são 

amplificados, a partir do gesto, do acento, do timbre e da entonação da palavra falada. 

Por isso, o fato dos diálogos de Mandabi serem em wolof é algo relevante, pois estão 

circunscritos igualmente no modo de pensar wolof, portanto, na esteira anticolonialista.

Ainda  nesta  linha  de  raciocínio,  é  igualmente  esclarecedora  a  declaração  do 

cineasta  senegalês  “Le  Mandat  existe  em  versão  francesa  e  em  versão  wolof. 

Particularmente,  prefiro  não  projetar  a  versão  francesa,  visto  que  a  outra  é  mais 

autêntica”286. A julgar por tais declarações, fica mais evidente esta busca de Sembene por 

uma  estética  alternativa  que  tem  em  seus  horizontes  formas  mais  autênticas  de 

autorepresentação. Em entrevista concedida à UNESCO, declarou, “Na época colonial o 

cinema  era  uma distração  para  estrangeiros.  O mundo  africano,  o  mundo negro,  só 

apareceria  nele  através  de  bananeiras  e  coqueiros,  através  de  personagens  de 

mensageiros ou domésticos fiéis”.287

Vale enfatizar que o artista senegalês parte de uma tradição oral ancestral, em 

que há uma íntima relação entre fala e escuta. Conforme observaram Busch & Annas, 

“Ele faz da língua uma imagem, no sentido em que preenche a imagem de palavras, 

ficando a cargo da montagem coreográfica a dinâmica do discurso”288. Assim, Sembene 

inaugura  um  debate  em  torno  da  língua  enquanto  um  instrumento  de  uma  nova 

consciência política, proposta que foi mais aprofundada no filme Xala (1974).

A narrativa de Xala gira em torno da personagem El Hadji Abdou Kader Bèye, que 

contrai o xala, (que em wolof significa impotência sexual, induzida e temporária), no exato 

momento em que desposa a jovem N’Goné, sua terceira esposa... El Hadji é obrigado a 

voltar-se para tradição,  tendo em vista a cura da enfermidade.  Contudo,  ao longo da 

trama é revelada  a  raiz  do  drama da personagem.  A  impotência  de  El  Hadji é  uma 

punição  por  ele  ter  se  afastado  da  tradição  e  roubado  o  seu  povo.  A  personagem 

falsificou os nomes dos clãs e vendeu as terras pertencentes à comunidade; adotou a 

francofonia (eis a questão da língua), proibindo até mesmo a sua filha de falar o wolof.

285 Op. cit, p.5.
286 VIEYRA, Paulin Soumanou. Paris: Présence Africaine, 1972, p.184.
287 SEMBENE, O. Entrevista ao correio da UNESCO,  ibidem, p.4.
288 Idem.
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De acordo com Samba Gadjigo, em Xala Sembene Ousmane quer provar que os 

novos dirigentes africanos não são uma “burguesia”  que cria riquezas,  mas sim uma 

“burguesia” consumidora, que disputa palmo a palmo as migalhas das multinacionais, 

impedindo o desenvolvimento social, político e cultural da África. Igualmente, Xala é um 

filme histórico, pois no Senegal, embora a independência tenha ocorrido em 1960, até 

1972 a Câmara do Comércio do país estava a cargo de um representante francês. As 

personagens do filme encenam dramas reais em situações que são comuns aos povos 

africanos.  El  Hadji  é  um membro da Câmara  do  Comércio  do  Senegal,  formado na 

escola colonial. A impotência sexual da personagem é igualmente uma metáfora, pois se 

trata de uma categoria social consumidora, porém infértil. Contudo, a impotência destes 

homens de negócios não é  ad infinitum porque passível de mudança, uma vez que o 

xala é  temporário.  Enfim,  Sembene  Ousmane  acredita  que  a  situação  irá  mudar. 

Também acredita que o artista não faz a revolução, mas pode participar da revolução, 

revelando a sua sociedade.

Com efeito,  nas produções do cineasta-escritor  é uma constante a busca pela 

“recuperação”  da  memória  popular,  dando-se  grande  importância  à  natureza  pan-

africana, a partir da recusa de padrões europeus. O artista Sembene foi, num primeiro 

momento,  grande  crítico  da  Nouvelle  Vague,  optando  por  se  aproximar  de 

cinematografias alternativas, como o Cinema Novo brasileiro.  Segundo Antonacci “Em 

seu  movimento  de  imagens,  enquadramentos  e  estética  [Sembène]  dialogou 

especialmente  com  a  filmografia  de  Glauber  Rocha,  que  também  produzia  cinema 

baseado em tradições orais e em matrizes afro-brasileiras”.
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Paulo Emílio Salles Gomes (esq) e Sembene Ousmane, ao fundo, e seu inseparável cachimbo. s/d. 
Fonte: Cinemateca Brasileira, Arquivos Pessoais, PESG.

O destaque internacional da obra de Ousmane Sembene permitiu o contato com 

inúmeras personalidades do meio cinematográfico, pois em finais da década de 1960 e 

início de 1970, o cineasta já era bastante conhecido entre cinéfilos,  críticos e demais 

homens de cinema. Ao que interessa, convém lembrar o encontro com Glauber Rocha 

em Dakar, antes da filmagem de  Der Leone have sept cabeças289, e um encontro com 

Paulo Emílio Salles Gomes e demais personalidades, cujo único registro existente é uma 

fotografia  (imagem  da  página  anterior)  salvaguardada  no  acervo  da  Cinemateca 

Brasileira.

A julgar pela própria trajetória de Sembene Ousmane, e dos primeiros cineastas 

africanos, pode-se observar que o cinema africano é fruto de um frutífero cruzamento 

acalentado pela diáspora negro-africana, a luta anticolonialista, e o engajamento político. 

No que se refere à diáspora, a partir do momento em que os migrantes africanos deixam 

sua pátria há uma nova busca identitária, na qual a questão do colonialismo passa a ser 

pensada em larga escala, criando-se uma identidade diaspórica. No que diz respeito ao 

engajamento político, isto é bem nítido na obra de Sembene, considerando, sobretudo, a 

trajetória  do  cineasta:  membro  do  Partido  Comunista  Francês  (PCF),  filiado  à 

Confederação  Geral  dos  Trabalhadores  (CGT)  e  à  Frente  Algeriana  de  Libertação 

Nacional  (FLN).  Esta  experiência  pode  ser  traduzida  em luta  anticolonialista,  já  que 

grande parte dos artistas e escritores da década de 1950 e 1960 compartilhavam um 

sentimento comum em prol da libertação da África como um todo. 

Esta tomada de consciência é o que permitiu  a  estes cineastas superarem a 

carência  de  recursos  para  a  produção  de  suas  obras,  usando  estratégias  de 

cooperações  entre  si,  num  improvisado  sistema  de  parceria,  inclusive,  revezando 

funções nos respectivos filmes. Sembene levava mais tempo buscando financiamento 

para os seus filmes do que os produzindo. É fato que a cooperação proposta pelas ex-

metrópoles influenciava em muito o conteúdo destas obras, o que explica a opção de 

grande  parte  destes  cineastas  em não  se  filiarem às  grandes  produtoras  francesas, 

inglesas, portuguesas ou norte-americanas. Desta forma, o olhar voltado para os países 

que  passaram  por  processos  políticos  parecidos,  a  exemplo  das  nações  latino-

americanas,  foi  outro  fator  que  permitiu  a  aproximação  estética  entre  os  cineastas 

africanos e os cineastas dos demais países do “Terceiro Mundo”,  tendo em vista as 

afinidades “decoloniais” e realidades sócio-históricas comuns.

289 ROCHA, G. Arquivos pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE 12/1.
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CAPÍTULO III
DIÁLOGO EM IMAGENS, IMAGENS EM DIÁLOGOS

Os  produtos  despejados  sobre  nós  pela 
indústria estrangeira de filmes na realidade não 
se  comunicam  conosco,  pois  qualquer 
comunicação viva implica na noção de diálogo. 
(Paulo Emílio Salles Gomes,  Jornal da Tarde, 
SP, 10.04.1973)

Não há vantagem alguma em fazer filmes de 
conteúdo  revolucionário  se,  na  forma,  você 
imita  a  Nouvelle  Vague  francesa,  o 
expressionismo  alemão  ou  o  comercialismo 
norte-americano. O problema dos cineastas do 
Terceiro Mundo é encontrar um estilo próprio. 
Eis o triunfo do artista.
(Glauber  Rocha,  publicação  póstuma  em 
Jornal do Brasil, 22.08.1987, seis anos após a 
morte do cineasta).

Na época colonial o cinema era uma distração 
para estrangeiros. O mundo africano, o mundo 
negro, só aparecia nele através de bananeiras 
e  coqueiros,  através  de  personagens  de 
mensageiros ou domésticos fiéis. Mas, depois, 
os  cineastas  africanos  passaram  a  levantar 
problemas  reais  –  mal  ou  bem,  mas  de 
qualquer  forma  os  levantaram.  Então,  as 
pessoas começaram a se identificar lentamente 
com sua  história.  E o  cinema tornou-se uma 
realidade.  (Sembene  Ousmane,  Correio  da 
Unesco, 03.1990).

Mais  do  que  testemunhos,  as  declarações  acima  exemplificam  e  elucidam  a 

realidade  cinematográfica  dos  chamados  países  “subdesenvolvidos”,  pois,  mesmo 

partindo de diferentes pontos de vistas, não deixam de endossar um sentimento comum 

aos homens de cinema das “periferias do capitalismo”. Daí a pertinência de Sembene em 

explicitar a importância da sétima arte para a identidade de seu povo; ou a clarividência 

de Paulo  Emílio  em reivindicar  um diálogo  cultural  via  cinema;  ou ainda a  oportuna 

observação de Glauber Rocha acerca da busca de um “estilo próprio” no que se refere 

ao fazer cinematográfico.

Pelo  exposto,  arrisca-se dizer  que  o  termo  que  melhor  sintetize  o  quadro 

cinematográfico do Brasil e Áfricas neste período é o título de um interessante artigo de 

Paulo  Emílio  Salles  Gomes,  denominado  “Uma  situação  colonial?”290.  E  como  o 

colonialismo possui várias facetas, convém dizer que em fins de 1960 e início de 1970 a 

situação colonial do Brasil não era a mesma da África. Contudo, não se pode negar que 

290 GOMES, P. E. S. Uma situação colonial? In: Crítica de Cinema no Suplemento Literário. Vol.II, RJ: Paz 
e Terra, 1981, p.286.
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havia alguns fatores comuns. Em ambos os espaços os produtos culturais do colonizador 

eram  vistos,  consumidos  e  digeridos  pelo  grande  público,  a  exemplo  dos  filmes 

hollywodianos que invadiam as salas de cinema desses países. Enfim, situação bem 

parecida com a de outros países na América Latina291. Filmes importados, distribuídos e 

exibidos em circuitos cinematográficos, ficando as produções locais em segundo plano. 

Cabe lembrar que isto foi um dos motivos que levaram Glauber e Sembene a produzir 

um  cinema  que  considerasse  as  realidades-histórico  políticas  de  seus  países.  Em 

Ceddo, Sembene põe em xeque a história senegalesa, demonstra que entre o passado e 

o presente do Oeste da África há mais coisas do que supõe a historiografia oficial de 

matriz europeia. De forma assemelhada, o autor de Der Leone have sept cabeças critica 

o imperialismo e o colonialismo da África fazendo uso de elementos afro, estranhos ao 

olhar do colonizador “euro-americano”.

Por  essas vias,  se  a  estética  perseguida  por  Glauber  Rocha  foi  formada em 

contraposição  ao  esteticismo  apregoado  pelo  cinema  dominante,  já  os  filmes  de 

Sembene Ousmane - a exemplo da cinematografia de outros cineastas africanos dos 

anos 1960 - surgem fundamentalmente na esteira anticolonialista. Daí não ser estranho 

que  para  a  grande  maioria  dos  telespectadores  brasileiros  do  período,  “Cinema  de 

verdade era o que [...] vinha dos Estados Unidos e talvez da Europa”292; do mesmo modo 

que em África, antes das independências, os africanos eram proibidos de fazer cinema, 

imperativo ocorrido inclusive no Senegal, a pátria de Sembene. 

No  que  pesem tais  conjunturas,  vale  a  pena  discutir  os  aspectos  políticos  e 

estéticos empregados por Glauber e Sembene em seus filmes. Uma boa forma de fazê-

lo é a partir da problematização do projeto estético-político destes cineastas, que é o 

cerne  do  presente  trabalho.  Por  meio  de  tal  diálogo  busca-se  tornar  patente  a 

proximidade que há entre a cultura africana e afro-brasileira, tão perseguida por estes 

artistas.   

No Brasil, em Áfricas e na América Latina, estes cineastas enfrentaram uma série 

de desafios para levar adiante os seus projetos, que se configuraram numa busca por 

autorepresentação via cinema.  Tanto o cineasta senegalês quanto o artista brasileiro 

mostraram-se insatisfeitos frente à cultura cinematográfica e política de seus países. Por 

isso que a “fome” a que se refere Glauber em seu manifesto não deve ser pensada 

apenas no âmbito da técnica cinematográfica ou no estilo de fazer cinema, mas também 

enquanto expropriação de valores culturais e “dons”, já que a Europa buscou minimizar 

291 Vide  a  crítica  feita  pelo  escritor  Gabriel  García  Márquez,  na  década  de  1950,  sobre  os  filmes  
hollywoodianos exibidos em Bogotá.  Impressiona  a quantidade de filmes norte-americanos nas salas  da 
capital colombiana. Consultar o editorial  O cinema em Bogotá – estréias da semana. In: Márquez, G. G. 
Textos andinos: obra jornalística. SP/RJ: Record, 2006. Neste período García Márquez foi redator do jornal 
El Espectador.
292 SCHWARZ, R. Seqüências brasileiras. SP: Companhia das Letras, 1999, p.155.

109



tudo aquilo que não refletisse sua civilidade. Na oportuna observação do escritor Nelson 

Maldonado-Torres, “El racismo epistémico hace caso omiso de la capacidad epistémica 

de ciertos grupos de gente. Puede basarse em la metafísica o en la ontologia pero, sin 

embargo, sus resultados son los mismos: la evasión del reconocimineto de los demás 

como seres completamente humanos”293. Ora, o que seria isto senão uma expropriação 

dos dons e  da capacidade  epistêmica,  ou seja,  uma forma altamente  sofisticada  de 

“provar”, “classificar” e “taxar” o outro de inferior.

Além disso, o cineasta Glauber Rocha teve em seu horizonte o projeto de um 

cinema  político,  fazendo  severas  críticas  ao  nacional-desenvolvimentismo  dos  seus 

contemporâneos e pontuando a importância em se buscar um “estilo próprio”. Ao passo 

que Sembene, participante e testemunha ocular da luta do Senegal pela independência, 

jamais perdeu de vista a ideia de um cinema problematizador da realidade dos africanos, 

nos seus termos, “que fale a sua língua, que seja uma escuta de si próprio”.

Ao colocarmos ambos os cineastas em diálogos, algumas questões se impõem:

• O que viabilizou este diálogo?

• De que forma Glauber  e Sembene criticam as “imagens”  do cinema 

dominante? 

• Em que medida seus projetos estético-políticos se aproximam?

• Quais  traços da  cultura  afro  são  apresentados  em suas  produções, 

tendo em conta a própria oralidade?

• Quais os diálogos estabelecidos em tais produção, tendo em vista a 

busca por uma estética local e projetos políticos mais amplos, como a 

própria questão da “decolonialidade mental” e da nacionalidade, muito 

em voga nas décadas de 1960 e 1970?

• Afinal de contas, como ocorreram esses diálogos?

Ao longo do presente capítulo busca-se responder a estas questões, a partir da 

análise dos filmes  Der Leone have sept cabeças (1970), de Glauber Rocha, e  Ceddo 

(1976), de Sembene Ousmane.

A proposta de estudar a filmografia de Glauber Rocha a partir do diálogo com 

outras  cinematografias  não  é  algo  inédito,  visto  que  há  trabalhos  relevantes  que 

perseguiram este enfoque. A título de elucidação, Mateus Araújo Lima estudou a obra do 

cineasta em diálogo com Jean Rouch.294 Em posição semelhante, Duvaldo Bamonte pôs 

293 TORRES, N.M. La topologia Del ser y la geopolítica Del saber. Modernidad, Império, Colonialidad. 
Buenos Aires: Ediciones del signo, 2006, p.71.
294 LIMA, M. A. Jean Rouch e Glauber Rocha, de um transe a outro. BH: Devires, v.6, n.1, p.40-73, jan-jun. 
2009. 
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na  mesma  esteira  a  mise-en-scène de  Glauber  Rocha  e  a  estética  de  Píer  Paolo 

Pasolini295.  Por  conseguinte,  Solanas,  Alea,  Birri,  Buñuel,  Eisenstein,  Godard....são 

outros interlocutores e referenciais cinematográficos buscados em Glauber.

Soma-se a isso os inúmeros trabalhos que puseram o cineasta em contato com 

outros campos artísticos: a literatura regionalista brasileira das décadas de 1930, 1940 e 

1950, os vanguardistas do cinema russo, o teatro brechtiano – só para citar os estudos 

mais  recorrentes.  Há  também pesquisas  que  buscam não  as  semelhanças,  mas  as 

diferenças ou conflitos, por exemplo, a obra clássica Sertão Mar (1984), de Ismail Xavier, 

que contrapôs aos filmes Barravento (1961) e Deus e o diabo na terra do sol (1964), as 

obras  O Cangaceiro (1953),  de Lima Barreto,  e  O Pagador  de Promessa  (1962),  de 

Anselmo Duarte.296

É crível que o autor de Deus e o diabo sempre foi um interlocutor em potencial, 

tanto pelo alargamento de possibilidades de pesquisa que sua produção cinematográfica 

suscita, quanto pelos diferentes valores expressos em sua obra. A estética do cineasta 

bebe em fontes distintas, recorrendo, no mais das vezes, a repertórios diferenciados. 

Talvez  isto  explique  as  diferentes  problemáticas  e  vieses  que  são  voltados  à  sua 

filmografia: há sempre quem argumente que Glauber foi um eisensteiniano convicto; há 

ainda  quem  veja  no  cineasta  a  encarnação  do  espírito  neorrealista;  ou,  em  menor 

número, há quem diga que, na fase final da sua vida, o realizador baiano “abraçou” o 

experimentalismo. Mas isto prova que há uma parte de sua cinematografia que ainda 

não foi digerida, principalmente os filmes da fase final de sua carreira, como: Der Leone 

have  sept  cabeças  (1970,  Congo-Brazzaville),  Cabezas  cortadas  (1970,  Espanha)  e 

Idade da Terra (Brasil, 1980).

Entretando, possivelmente que nenhuma dessas classificações dê conta do estilo 

complexo  do  cineasta297.  O  melhor  a  ser  feito  é  a  análise  cuidadosa  de  sua  obra, 

buscando apreender estes valores, tendo em vista seus projetos políticos. Por isso que 

no presente capítulo a atenção estará voltada para um de seus filmes: Der Leone have 

sept cabeças (1970), cujo título em português é  O Leão de sete cabeças. A obra será 

analisada a partir do interesse de Glauber em estreitar diálogos com as Áfricas.

295 BAMONTE, D. Afinidades eletivas: o diálogo de Glauber Rocha com Píer Paolo Pasolini (1970-1975). 
Tese de Doutorado. ECA/USP, 2002.
296 Trabalho chave para a compreensão não só da estética de Glauber Rocha, mas também da proposta dos 
cineastas do Cinema Novo. O trabalho põe a descoberto o ponto nevrálgico deste movimento. Na esteira de  
Ismail  Xavier,  a  “estética  da fome” foi  uma alternativa  que  estes  cineastas  encontraram para  fazer  um 
cinema crítico e igualmente político. Daí que a “fome” não é apenas o mote dos filmes, mas também a  
própria forma de fazer cinema. In: XAVIER, I. Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome. SP: Cosac 
Naify, 2007. 
297 Em estudo recente Ismail Xavier analisa a formação do estilo de Glauber Rocha, consultar: XAVIER, I. A 
invenção do estilo em Glauber Rocha e seu legado para o cinema político. In: SCHULZE, P.W.; 
SCHUMANN, P.B. (org). Glauber Rocha e as culturas na América Latina. Frankfurt: Bibliographische 
Information Der Deutschen Nationalbibliotek, 2011. 
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Disse-se anteriormente  que  são raros  os  trabalhos  que puseram Glauber  em 

contato com a filmografia africana. Mesmo que grande parte da sua obra seja balizada 

quase  sempre por  valores  afro  e  afrobbrasileiros,  poucos  autores  voltaram a devida 

atenção ao assunto. Daí ser necessário desvelar a africanidade de sua obra, conforme 

observado em capítulo anterior, com as análises de  Barravento, Deus e o diabo e O 

dragão da maldade contra o Santo Guerreiro.

Alguns autores argumentam que Glauber  tenha se aproximado de tal  estética 

para melhor  empreender  sua crítica ao cinema dominante,  de matriz  eurocêntrica.  A 

julgar por seu projeto-estético político, a observação é válida, na medida em que há uma 

busca por “um estilo próprio”, reforçando a crítica à cultura dita colonizada. Desta forma, 

este estilo  pode ser  pensado tanto por meio dos valores impressos nessas imagens 

quanto através do modo como este discurso é construído. Fome, estética da fome e do  

inconsciente: o testamento da realidade social, histórica e, por que não, cinematográfica 

dos “países subdesenvolvidos”.

Da  mesma forma,  a  recorrência  aos  valores  afro  pode  ser  vista  como  uma 

estratégia que consiste no uso de práticas e manifestações populares - que até então 

eram mal vistas ou denegadas pelos projetos nacionalistas da época - , para criticar a 

pretensão  universalista  da  cultura,  expondo  a  fragilidade  de  uma  nacionalidade  mal 

sedimentada. A título de elucidação, Barravento (1962) foi o primeiro filme de ficção que 

registrou práticas autênticas  do candomblé,  que naquele  contexto  era um tabu.  Vale 

enfatizar que, com exceção dos estudos de Roger Bastide e Pierre Verger na Bahia, até 

mesmo nas universidades o assunto ainda era velado. O trabalho de Antônio Risério 

ajuda a compreender a forte permanência e a significativa crioulização, nos termos de 

Édouard Glissant, dos valores africanos com os demais compósitos298 e préstimos locais, 

bastante explorado por Glauber em seus filmes. Risério observa que no Brasil, diferente 

do que ocorreu nos Estados Unidos, houve a permanência de práticas através de um 

processo  interno  de  transmissão  de  crenças,  valores  e  saberes,  inclusive,  entre  os 

africanos vindos de diferentes regiões da África: Guiné, Angola, Costa da Mina, Bênin 

etc299.  Já nos anos de Glauber, o candomblé se configurava enquanto um fenômeno 

fortemente  urbano  e  os  praticantes  já  contavam  com  certo  grau  de  liberdade  para 

praticarem seus cultos.

Glauber também recorreu a tradições orais locais como em Deus e o diabo (1964) 

e O dragão da maldade (1969), reforçando expressões culturais de matrizes populares 

em oposição à corrente cinematográfica dominante cuja estética, no geral das vezes, era 

estruturada pelo cinema naturalista de narrativa linear. Com efeito, a tradição oral é parte 
298 Vide o capítulo Fenomenologia afro e(m) saberes vivenciados, em que é explicitado o presente conceito 
elaborado pelo escritor Édouard Glissant.
299 RISÉRIO, Antônio. A morte dos deuses nos Estados Unidos. In: RISÉRIO, A. A utopia brasileira e os  
movimentos negros. SP: Editora 34, 2007, p.126.
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da cultura do povo,  das suas práticas  e manifestações.  Graças a  esta  configuração 

estética, foi possível ao cineasta questionar, inclusive, o uso oficial destes valores. Pode-

se citar a apropriação feita do cangaço enquanto articulador da nacionalidade nos anos 

1950 e 1960; ou a visão estigmatizada do negro difundida pelos cinemas de 1920, 1930 

e décadas posteriores, ou o olhar profundamente exótico acerca das religiões e práticas 

afro,  que nos filmes de Glauber  são representados e  retratados de formas distintas. 

Quando filmes como Barravento,  Deus e o diabo ou O dragão da Maldade mostram as 

rasuras  desta  nacionalidade  mal  sedimentada,  não  só  põem  em  suspenso  a  visão 

cristalizada  acerca  das  práticas  populares  como  também  se  afasta  de  um  viés 

apriorístico em relação à cultura afro.

Nessa linha de raciocínio, como assume-se que o cinema é a arte do encontro, 

das  conexões  e  das  circularidades  analisa-se  a  estética  de  Glauber  mediante  as 

afinidades  com  a  obra  do  cineasta  africano  Sembene  Ousmane,  de  sorte  que  tal 

afinidade,  uma  vez  traduzida  em  diálogo,  pode  enriquecer  a  filmografia  de  ambos, 

notadamente,  se  levar  em  conta  horizontes  comuns  como  a  própria  descolonização 

cultural  e  política  via  cinema.  Este  diálogo  se  dá  por  meio  de  imagens,  mais 

especificamente imagens em movimento. Daí a necessidade de trazer à tona mais um 

filme, Ceddo (1976), de Sembene Ousmane, produzido seis anos depois de Der Leone 

de Glauber.

Como nenhum diálogo nasce de um isolamento,  antes de viajar  para Congo-

Brazzaville, para rodar  Der Leone, Glauber Rocha visitou Sembene Ousmane em sua 

residência em Dakar, capital senegalesa. Assistiu ao filme Mandabi (Le Mandat, 1968), 

que  lhe  chamou  a  atenção  pela  afinidade  com  a  cultura  afro-brasileira.300 Sembene 

propôs que rodasse o filme no Senegal, porém o cineasta ficou relutante. Apesar das 

similitudes entre “savanas” e “sertões”, colonialismos culturais, econômicos e políticos, 

Glauber  percebeu  que  em  África  havia  problemas  pontuais  que  só  poderiam  ser 

compreendidos  se  fossem levados  em conta  particularidades  políticas  e  culturais  de 

cada região e país.

Os  cineastas  romperam  com  o  isolamento  de  seus  respectivos  cinemas, 

perseguindo em suas obras estéticas alternativas, nomeadamente na esteira do cinema 

autoral, em contraposição ao cinema industrial  made in hollywood. Convém lembrar La 

noire de...(1966),  de Sembene,  em que a protagonista Diouana é levada ao suicídio 

justamente pela perda de sua identidade em consequência do convívio num ambiente 

pequeno-burguês de padrões brancos e europeus. La Noire de... mostra que o racismo 

velado é uma forma aprimorada de violência. Já em Mandabi (1968), seu filme posterior, 

300 ROCHA, G. Cinemateca Brasileira, Arquivos Pessoais, GR-LE 12/1.
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as personagens falam em wolof e as filmagens internas são feitas com câmera baixa, 

pois os africanos não “sentam-se à mesa” à moda dos toubabs301. Do mesmo modo, em 

Deus e o diabo, de Glauber, há movimentos mais livres de câmeras, que na época não 

era uma técnica muito comum. Estes exemplos são significativos pois demonstram esta 

busca por uma estética própria, marca de fábrica do cinema de autor do qual Sembene e 

Glauber fizeram parte.

Diálogos periféricos via centro
Possivelmente, o que viabilizou o diálogo de Glauber com os cineastas de outros 

pontos do planeta, dentre os quais Sembene Ousmane se inclui, foi a repercussão de 

seus filmes em festivais fora do Brasil. Não parece obsequioso dizer, portanto, que este 

estreitamento  perpassou  o  campo  cinematográfico  e  ganhou  contornos  políticos.  A 

premiação  de  Barravento no  Festival  de  Karlovy-Vary (1962),  na  Tchescoslováquia, 

como Opera Prima, deu o pontapé inicial neste processo. Em cartas enviadas ao cubano 

Alfredo Guevara, entre 1960 e 1965, o cineasta manifestou sua vontade de se inserir em 

fóruns  cinemanovistas internacionais  e  estabelecer  um  diálogo  mais  estreito  com 

cineastas cubanos e de demais países “subdesenvolvidos”.302 Após o grande sucesso de 

Deus e o diabo na terra do sol (1964) isso se tornou uma realidade tangível.

É bom lembrar a repercussão que teve o manifesto A Estética da Fome (1965), 

escrito  para a Mostra de Gênova.  O texto  suscitou uma série de questões,  além de 

mostrar  as afinidades existentes entre o cinema,  as artes e a cultura dos chamados 

países “subdesenvolvidos”,  inclusive, se considerar que nas décadas de 1950 e 1960 

houve  o  surgimento  de um número significativo  de novas filmografias  para  além da 

Nouvelle Vague francesa e aquém do neorrealismo italiano. No bojo desse processo, 

surgia o Cinema Novo brasileiro, grande parte das cinematografias africanas (Argélia, 

Nigéria,  Burkina,  Senegal),  o Terceiro Cine argentino, o Cinema Cubano etc. Não se 

pode  perder  de  vista  que  o  advento  destas  cinematografias  redefiniu  a  relação  dos 

homens de cinema do “Terceiro Mundo” com a cultura estandardizada made in Europa 

(movimentos de vanguarda)  e América do Norte (Hollywood),  fazendo emergir  novos 

debates  em  cine  fóruns,  festivais  internacionais  de  cinema  e  demais  veículos  de 

comunicação.  A  novidade  abriu  outra  possibilidade  mercadológica  no  campo 

cinematográfico,  inclusive,  no  que  se  refere  à  produção,  distribuição  e  exibição  dos 

filmes.

Parte do estreitamento entre estas cinematografias ocorreu graças ao Instituto 

Columbianum de Gênova, órgão cultural criado pelo padre jesuíta Angelo Arpa, no final 

301 Toubab: europeu (N.A.).
302 BENTES, I. (Org). Glauber Rocha. Cartas ao mundo.  SP: Cia. Das Letras, 1997.
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dos  anos  1950303.  A  entidade  organizava  mostras  de  filmes  oriundos  de  diferentes 

países, notavelmente, América Latina e Ásia, num primeiro momento, e, posteriormente, 

África. Isto permite afirmar que os diálogos entre os cinemas dito periféricos ocorreram 

via centro, sobretudo, considerando o quadro conturbado dos países “subdesenvolvidos”, 

com as ditaduras na América Latina e o colonialismo em África, que limitavam em muito 

o funcionamento de uma instituição desta natureza nestes continentes. Não por acaso 

que pós-1969 Glauber saiu do Brasil, dada à inviabilidade de produzir cinema no país. 

Do  mesmo modo,  no Senegal  do presidente  Leopold  Senghor,  Sembene Ousmane, 

ainda que reconhecido por seu pioneirismo, encontrou sérias dificuldades para distribuir 

e exibir seus filmes, como o Ceddo (1976), que, na ocasião de seu lançamento, chegou 

a ter sua exibição vetada em todo território senegalês.

O  Columbianum  era  uma  espécie  de  “ponte  clandestina”304 dos  chamados 

cinemas periféricos. Lembra Miguel Pereira que “o processo de criação do Columbianum 

se deflagrou com a realização  de uma mesa-redonda,  em 1958”,  em que estiveram 

presentes alguns intelectuais de renome, com destaque para o sociólogo francês Roger 

Bastide, que no mesmo ano publicou seu estudo clássico  O candomblé da Bahia: rito 

nagô305 e dois anos depois publicaria As religiões africanas no Brasil (1960).

Na  ocasião,  o  padre  Arpa  realizou  seu  discurso  de  apresentação  oficial  do 

instituto:
A  Europa,  por  razões  diversas,  está  no  centro  da  mudança  espiritual  que  aflige  a 
humanidade. As populações que a compõem, passaram por duas guerras e estão hoje 
dolorosamente  desorientadas.  É  portanto  necessário  que  os  homens  conscientes  e 
responsáveis respondam ao apelo da história no sentido de fortalecer a união européia 
não como uma tática exterior de salvação, mas como uma feliz confluência de elementos 
que favoreçam e estimulem esse objetivo.306

Parece, pois, que a intenção do jesuíta em divulgar a cultura cinematográfica do 

Terceiro Mundo vai ao encontro de um interesse político, cujas ações caminhavam na 

contramão do “colonialismo cinematográfico”, para tomar emprestado o título do artigo de 

Miguel Pereira. Sendo assim, na esteira de Angelo Arpa:
Os filmes inscritos na Resenha, que não são apenas dos três países tradicionalmente 
produtores, mas também de outros que são raramente exibidos nas telas internacionais, 
somados à retrospectiva, este ano dedicada ao momento especialmente criativo e feliz do 
cinema argentino,  permitirão  ao público e  aos  especialistas uma aproximação menos 
fragmentada e mais analítica de uma cinematograifa de caráter orgânico que facilite uma 
avaliação mais completa e satisfatória da produção latino-americana.307

303 PEREIRA, M. O Columbianum e o cinema brasileiro. In: Revista Alceu, v.8, n.15, p.127-142 – jul./dez. 
2007.
304 Trocadilho emprestado de artigo homônimo de José Carlos Avellar.
305 Vide o capítulo III em que dialogamos com Roger Bastide para elucidar aspecto relevantes do candomblé 
de Barravento (1962).
306 PEREIRA, M. Op, cit. Idem.
307 Idem, p.106.
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América Latina e Cuba,  num primeiro momento,  depois  Ásia e África,  permite 

afirmar que o Columbianum teve um papel pioneiro no que se refere ao diálogo entre tais 

filmografias.  Para  o  estreitamento  entre  o  cinema  brasileiro  e  as  cinematografias 

alternativas, a segunda  Rassegna308, realizada entre 19 e 27 de maio de 1961, foi de 

grande  importância.  O  evento  teve  por  tema “O  Herói  no  cinema”  e  contou  com  a 

participação de intelectuais de renome no cenário internacional, como Edgard Morin e 

Georges Friedman,  na ocasião  representantes  da UNESCO.  Contou também com a 

colaboração da Cinemateca Brasileira e da Cinemateca do MAM, que publicaram um 

“volume de ensaios sobre a história passada e presente do cinema brasileiro”309. Alguns 

dos  filmes  brasileiros  exibidos  foram  Arraial  do  Cabo  (1959),  de  Saraceni;  Cidade 

ameaçada (1959), de Roberto Faria; Ganga Bruta (1932), de Humberto Mauro; Simão, o 

caolho (1952), de Alberto Cavalcanti;  O cangaceiro  (1953), de Lima Barreto, e  Rio, 40 

graus (1954), do cinemanovista Nelson Pereira dos Santos.310

A cada  edição,  o  Columbianum encampava  novas  cinematografias,  como em 

1962, em que foi realizada uma retrospectiva sobre cinema mexicano, representada em 

sua maioria pelas obras de Luis Buñuel, à época exilado no México. A resenha contou 

com uma mostra competitiva de longa metragem em que o Brasil foi representado pelos 

filmes  O pagador  de  promessa (1962)  e  A grande  feira (1961),  do  baiano  Roberto 

Pires.311

Ainda em 1962, na quarta edição, houve uma presença maior do Cinema Novo 

brasileiro,  a  exemplo  de  Barravento,  de  Glauber  Rocha.  Nesta  mesma  edição,  foi 

organizada uma mesa redonda para se discutir os problemas e perspectivas do cinema 

latino americano, a partir de questões levantadas por Paulo Emílio Salles Gomes.

308 “Resenha” era o nome dado à cada edição do Columbianum. O termo aqui empregado deriva do italiano 
Rassegna. (N.A.).
309 PEREIRA, M. Op, cit, p.108.
310 Idem, p.109.
311 PEREIRA, M. Op, cit. p.111.

116



Artigo originalmente escrito em italiano, apresentado pelo cineasta Gustavo Dahl,
no Columbianum de Gênova. As teses levantadas por Dahl dialogam com o manifesto 

Uma Estética da Fome, de Glauber Rocha.312

Entretanto, o cinema africano e da diáspora só foi incorporado na quinta resenha, 

motivada,  inclusive,  pela  situação  financeira  relativamente  favorável  do  instituto. 

Sobretudo, é alterado o próprio título do evento passando a se chamar Terzo Mondo e 

Comunità  Mondiale.  É  interessante  notar  que,  no  mesmo  ano  em  que  houve  a 

retrospectiva dedicada ao Cinema Novo, ocorreu uma mesa redonda sobre a  Cultura 

negro-africana e suas expressões cinematográficas – África, América Latina e América  

do Norte. Foi numa dessas mesas dedicadas ao Cinema Novo brasileiro que Glauber 

apresentou  a  sua  comunicação  “Cinema novo  e  cinema  tradicional:  originalidades  e 

ligações”, que mais tarde ficou conhecida como Manifesto Estética da Fome (1965). Se é 

verdade que o intercâmbio entre os cinemanovistas e os homens de cinemas de Áfricas 

e América Latina possibilitou uma visão mais ampla em relação à cultura cinematográfica 

“periférica”, também é verdade que este mesmo diálogo foi o ponto de partida para a 

compreensão dos interesses, desafios e traços comuns entre estes países, no que se 

refere às conjunturas políticas,  às práticas e manifestações culturais  e às realidades 

sócio-históricas.

Cabe  aqui  um  parêntese,  tendo  em vista  a  cultura  negro-africana,  muito  das 

dúvidas acerca destas práticas só podem ser apreendidas mediante a compreensão do 

significado  do  fenômeno  da  diáspora,  visto  que  grande  parte  dos  intelectuais  e 

pensadores negros fazem questão de estabelecer este paralelo entre o seu continente 

de origem ou ancestral e o chamado Novo Mundo. Inclusive, na esteira dos escritores 

africanos,  a  “diáspora”  é  considerada  a  sexta  região  da  África.  Desta  forma,  ao 

acompanhar os debates aventados pelos intelectuais de ascendência afro como Frantz 

Fanon,  Aimé  Cesaire,  Stuart  Hall,  Édouard  Glissant  e,  mais  recentemente,  Samba 

Gadjigo, perceber-se que estes pensadores diáspóricos usam como ponto referencial a 

cultura negro-africana para formular e acalentar suas reflexões. Este alerta é igualmente 

valioso para melhor compreender os traços afro presentes nas obras de Glauber Rocha 

e Sembene Ousmane.

Foi da cultura terceiromundista que emergiu a crítica ao universalismo e à cultura 

hegemônica europeia, cujos valores ainda enraízam-se no racionalismo. Desta forma, os 

312 DAHL, G. Cinema Novo e estrutura econômica tradicional. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira – 
SP.
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“tentáculos” colonialistas são criticados de diferentes formas. O escritor Aimé Césaire 

argumentou “quer no campo da ‘razão’,  quer  no campo da ‘consciência’  a Europa é 

impotente para se justificar”313. Noutra perspectiva, escreveu o psiquiatra Frantz Fanon, 

“Em nome da verdade e da razão em dizer sim a alguns elementos do colonizador, o 

colonizado  imediatamente  percebe  que  é  prisioneiro  de  todo  o  sistema”314.  Mais 

recentemente, no dizer de Édouard Glissant “Todos os pensamentos de sistema visam à 

previsão. E percebemos que em matéria de culturas, ou seja, desses espaços-tempos 

que  as  comunidades  segregam em torno de  si  enchem de  projetos,  de conceitos  e 

frequentemente de inibições, a regra é a impossibilidade de previsão.315”

A  crítica  ao  eurocentrismo  ganha  ainda  mais  força  quando  é  notabilizado  o 

intercâmbio  das  culturas,  a  exemplo  das  denúncias  efetuadas  pelos  intelectuais 

diaspóricos da Martinica316 e do apelo do padre jesuíta genovês, Ângelo Arpa, um grande 

entusiasta e admirador da “criatividade e inteligência” da cultura terceiro mundista. Do 

mesmo modo, a crítica efetuada por Glauber Rocha,  no manifesto  Estética da Fome 

ganha  ressonância  a  partir  do  diálogo  com os atores  sociais  dos  demais  países  do 

Terceiro Mundo.

Nessa linha de raciocínio, Miguel Pereira observa que “Padre Arpa chegou a dizer 

que não via mais novidades no Velho Mundo e considerava que as inovações viriam, 

naquele momento, do continente Latino-Americano”317.  É digno de nota o fato de que 

Arpa  tinha  um  trânsito  entre  diferentes  setores,  permitindo  o  contato  com  várias 

personalidades, graças, sobretudo, a um espírito humanitário: de Federico Fellini318 ao 

Cardeal  Siri,  Arcebispo  de  Gênova,  passando  por  jovens  comunistas,  como  Gianni 

Amico;  enfim  são  algumas  das  personalidades  que  o  jesuíta  estava  em  contato.319 

Pereira também lembra que determinados eventos organizados por Arpa contaram com 

o patrocínio da UNESCO.320

É crível que uma instituição que irradiasse debates desta natureza não seria vista 

com bons olhos pela CIA e pela ala mais conservadora da Igreja Católica. Tal como 

assinala Pereira, “Indícios muito precisos parecem confirmar a certeza que padre Arpa 

tinha  de  que  a  falência  do  Columbianum havia  sido  uma  armação  da  CIA  e  do 

Departamento  de  Estado  Americano  no  sentido  de  estancar  o  processo  de 

313 CÉSAIRE, A. Discurso sobre o colonialismo. Porto: Publicações D. Quixote, 1971, p.5. 
314 FANON, F. L’an V de la révolution algérienne. Paris: Cahiers libres, n.3, 1959, p.113
315 GLISSANT, É. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Editora UFJF, 1996, p.102.
316 Aqui fazemos menção a Césaire, Fanon e Glissant, oriundos da Martinica.
317 PEREIRA, M. Columbianum:  na contramão do colonialismo cinematográfico. Cinemais, n.12, jul-ago, 
1998, p.104.
318 Alguns autores dizem que o padre jesuíta sugeriu e inspirou o personagem do intelectual Steiner de La 
dolce vita, 1960. In: PEREIRA, ibidem.
319 Ibidem, p.105.
320 Op, cit, p.127.
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relacionamento cultural entre Europa e América Latina”321.  Enfim, tendo em vista o apoio 

do  governo  norte-americano  às  ditaduras  latino-americanas,  a  exemplo  do  Chile  de 

Pinochet, do Brasil pós 1964 e Cuba da emenda Platt,322 isso não soa como novidade.

O instituto foi igualmente importante para acalentar um debate mais verticalizado 

em torno das novas cinematografias que surgiam, que noutras mostras eram discutidas 

superficialmente. Talvez o depoimento de Giani Amico, que, inclusive, foi quem auxiliou 

Glauber Rocha na produção de  Der Leone have sept cabeças (1970), ajude a melhor 

compreender a intenção dos atores sociais que compunham a entidade encabeçada pelo 

padre Arpa:
Éramos  um  grupo  de  jovens  de  esquerda,  intelectualmente  muito  inquietos. 
Participávamos, com freqüência, do ‘Cineforum’ de Sampierdarena onde atuávamos de 
modo polêmico nos debates. Certa vez, para se contrapor aos nossos argumentos, os 
organizadores chamaram padre Arpa.  Lembro-me que o filme era ‘Giochi proibiti’.  No 
entanto, como nós amávamos o cinema e demonstrávamos certa competência ao falar, o 
padre Arpa ficou completamente do nosso lado, deixando estarrecidos os organizadores. 
Logo em seguida, o padre Arpa me convidou para colaborar no ‘Secretariado de Cultura’ 
que tinha como objetivo coordenar todos os cineforuns da Ligúria, e onde já trabalhava 
Cláudio Fava. E foi do ‘Secretariado’ que nasceu o Columbianum323.

O Columbianum teve vida curta, mas não menos prolífica. O fato de a instituição 

ter durado um pouco menos de dez anos, não impediu que tais debates se espraiassem 

para outros espaços, como o estreitamento entre cineastas brasileiros e cubanos324 ou 

ainda a divulgação dos filmes do Cinema Novo para realizadores africanos e vice-versa.

A estética de Glauber Rocha como recusa da racionalidade eurocêntrica
 Há quem argumente que a partir da década de 1970 a obra de Glauber Rocha 

passou por um radicalismo estético, a partir do qual se observa um aprimoramento de 

estilo, que vai ao encontro de uma recusa ainda mais acentuada do realismo. O crítico 

de cinema Ruy Gardnier é um dos autores que defende essa opinião:
Glauber, porém, articula essa radicalização de uma maneira absolutamente pessoal e que 
diz  respeito  à  compreensão  que  ele  faz  do  espetáculo  ‘épico-didático’  que  herda  de 
Bertold Brecht. A intenção como em Brecht, é dramatizar situações sociais e políticas, 
recusando  o  naturalismo  psicológico  e  utilizando  a  forma  cinematográfica  para  criar  
perturbações na fruição do público.325

Nessa mesma linha de pensamento, Duvaldo Bamonte assinalou que “a partir de 

1970, quando iniciou sua produção cinematográfica fora do Brasil”,  Glauber se inseriu 

321 Op, cit, p.128.
322 Emenda Constitucional que garantia aos EUA total liberdade de interferir a seu bel-prazer na política da  
Ilha.  Após  a  Revolução  de  1959  tanto  a  Emenda  quanto  a  Constituinte  de  caráter  imperialista  foram  
rasgadas.
323 CASAVACHIA, S. (Org). Io Sono la mia Invenzione: L’Europa, Fellini e Il Cinema Italiano negli Scritti,  
di Padre Ângelo Arpa. Roma: Edizioni Studio 12, 2003, p.237, extraído de: Miguel Pereira. Ibidem, p.130.
324 Para um aprofundamento sobre o assunto vide. José Carlos Avellar.  A ponte clandestina -  Teorias de 
Cinema na América Latina. RJ/SP: Ed. 34 / Edusp, 1995.
325 GARDNIER, R.  Épica e didática no cinema de Glauber.  In:  Revista Cult, Dossiê Glauber Rocha, o 
pensador que revolucionou o cinema, n.155, mar/2011, p.60.
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em  um  novo  terreno  cultural326,  o  que  acabou  por  influenciar  sua  estética  e  suas 

convicções políticas.

Quer  pelo  sim pelo não,  observa-se na estética do cineasta uma dialética  no 

âmbito  da linguagem  cinematográfica,  ocasionada  pela  busca  por  inovação.  Embora 

visível  no  decorrer  de toda sua filmografia,  isso ganha novos contornos a partir  dos 

filmes da década de 1970. A título de elucidação, pode-se observar diferenças estéticas 

entre  Barravento e  Deus e o diabo na terra do sol,  o que demonstra esta recusa de 

reproduzir, inclusive, as suas próprias formas. Em Der Leone há uma mudança estética 

substancial,  seja  no  plano  da  montagem,  seja  no  modo  como  o  discurso  fílmico  é 

construído, conforme será visto mais adiante. Se  Barravento é narrado de forma mais 

pontilhada, havendo o encadeamento de blocos que servem a determinado objetivo: a 

denúncia do miserabilismo e alienação em que vivem a comunidade de Buraquinho; já 

em Deus e o diabo há uma descontinuidade, além do afrontamento das personagens em 

relação ao espectador,  a  exemplo  da sequência  em que Corisco dirige seu discurso 

diretamente para a câmera, na voz de Lampião.

Em Der Leone há uma presença maior de interrupções e elipses. Os planos são 

quase independentes um dos outros. A crítica ao colonialismo é reforçada pelas práticas 

e manifestações afro, como as danças e rituais dos congoleses, o canto e as invocações 

da população contra o imperialismo. Todavia, algo comum nos filmes de Glauber é que 

as personagens passam por um processo de desnaturalização, pondo em suspenso a 

ideia determinista que credita ao espaço as características dos sujeitos. Merece menção 

as  observações  de  Euclides  da  Cunha,  em  Os  Sertões,  que  tanto  reverberou  no 

pensamento  das  elites  políticas  e  intelectuais  brasileiras  das  primeiras  décadas  do 

século XX, “O sertanejo é antes de tudo um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos 

mestiços  neurastênicos  do  litoral  [...]  é  desgracioso,  desengonçado,  torto,  Hércules-

Quasímodo”.  Tudo  isso  para  dizer  que  na  realização  de  seus  filmes,  Glauber  não 

somente quebrou com modelos dados no retrato de personagens e espaços (a exemplo 

do negro em Barravento, do sertanejo em Deus e o diabo e O dragão, e do africano em 

Der  Leone),  mas  também  perseguiu  uma  nova  linguagem,  dada  a  inviabilidade  de 

produzir filmes na esteira do cinema industrial327.

Para o autor de Deus e o diabo, esta dialética estilística em sua própria obra está 

na contramão da racionalidade e da sistematização colonialista, que alcança o ápice em 

sua experiência  do exílio.  Cabe lembrar que neste contexto é produzido o seu filme 

africano,  Der Leone have sept  cabeças  (1970).  Interessante notar que neste período 

ocorreu  um  movimento  parecido  com  a  estética  de  muitos  cineastas,  notadamente, 

daqueles pertencentes ao cinema de autor, com quem Glauber e Sembene dialogaram. 

326 BAMONTE, D. Ibidem.  
327 Vide a análise de Ismail Xavier acerca da “estética da fome” em Sertão Mar (1983).
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Conforme asseverou Ruy Gardnier, “Glauber, aliás, não é o único que passa por esse 

processo: Godard abandona o cinema ficcional com  Weekend à francesa, em 1967, e 

monta  o  grupo  Dziga  Vertov”.  De  forma  assemelhada,  “Pasolini  cria  parábolas 

arquetípicas e áridas com Teorema e, sobretudo Pocilga”328.  Enfim, isto denota um rigor 

estético que, inclusive, afasta tais filmes da narrativa clássica. De acordo com Gardnier, 

Glauber levou isso à efeito a ponto de se afastar do mundo “consciente” passando a 

“encenar  um  teatro  do  inconsciente,  como  se  as  condições  de  exploração  e  de 

dominação  não  fossem  apenas  dados  factuais,  mas  acima  de  tudo  arquétipos 

encravados no fundo do subconsciente dos povos do Terceiro Mundo e dos espoliados 

no geral”329.

Isso  fique  mais  claro  ao  observar  as  leituras  e  referências  teóricas  dos 

cinemanovistas do período. Se, num primeiro momento, Glauber manteve um diálogo 

estreito com o ideário marxista - tal como assinalou Ismail Xavier, “Glauber Rocha, como 

outros artistas naquela década, trazia consigo o imperativo da participação no processo 

político-social,  assumindo  inteiramente  o  caráter  ideológico  do  seu  trabalho  [...] 

ideológico em sentido forte, de pensamento interessado e vinculado à luta de classes”330 

-, em momentos posteriores outros autores começaram a fazer parte do seu repertório 

intelectual, a exemplo do psiquiatra Frantz Fanon. A este respeito, observou Xavier:
É notável em Glauber, o sentimento da geopolítica (de que o cinema é um dos vetores) 
como eixo de um confronto no qual o oprimido só se torna visível (e eventual sujeito no 
processo) pela violência. Apoiado em Frantz Fanon, ele explícita tal sentimento em “Por 
uma estética da fome”, acentuando a demarcação dos lugares e o conflito estrutural que 
deriva da barreira econômico-social, cultural e psicológica que separa o universo da fome 
do mundo desenvolvido”331.
 

De modo semelhante,  Antônio  Sérgio  Guimarães elucidou  “Seja  como for,  os 

intelectuais brasileiros disponíveis para receber a influência revolucionária e radical de 

Fanon se encontram, depois de 1964, livres de fidelidades partidárias e descolados de 

correntes filosóficas bem estabelecidas”332. O autor também afirma que Fanon era um 

“nome  central  nos  estudos  culturais,  pós-coloniais  e  africanos-americanos.”333 Em 

consonância aos argumentos de Guimarães, escreveu Nelson Werneck Sodré em 1968, 

“O colonialismo  ,  em sua  brutalidade,  está  espelhado  na  obra  de  Frantz  Fanon,  os 

Condenados da Terra, que estuda os efeitos da tortura334”.

328 GARDNIER, R. Op, cit, p.60.
329 Idem.
330 XAVIER, I. Op, cit, p.17.
331 XAVIER, I. Prefácio. In: Glauber Rocha. Revolução do Cinema Novo. SP: CosacNaify, 2004, p.21.
332 GUIMARÃES, A. S. A. A recepção de Fanon no Brasil e a identidade negra. In: Revista Novos Estudos, 
SP: Cebrap, n.81, jul/2008, p.107.
333 Idem. 
334 SODRÉ, N. W. O momento literário. In: Revista da Civilização Brasileira, n.21-22, 1968, p.198. Citado 
por: Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, op, cit, p.105.
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Além das ideias fanonianas, outros intelectuais de peso passaram a referenciar 

as discussões em torno da realidade do Terceiro Mundo. A observação do militante do 

movimento negro Abdias Nascimento no final dos anos 1960, em que é mencionado o 

nome de autores chave para a discussão em torno do colonialismo, da negritude e da 

cultura afro, é prova disso:
Parafraseando Toynbee, e em virtude de certas condições históricas, um decisivo papel 
está destinado ao negro dos Estados Unidos num rumo novo – político cultural – para os 
povos de cor de todo o mundo. Seria por assim dizer, o recolhimento da herança legada 
pela  atual  geração  de grandes negros  –  Leopold  Sédar  Senghor,  Kwame N’Krumah, 
Langston  Hughes,  Jomo Keniata,  Aimé Césaire,  Sekou  Touré,  Nicolas  Guillén,  Peter 
Abraham, ALioune Diop, Lumumba, James Baldwin, Mário335 de Andrade336.

Além de Fanon e demais intelectuais da diáspora negro-africana, outros autores 

eram lidos pela intelectualidade do período. Em entrevista concedida a Marcelo Ridenti, 

o  cineasta  Nelson  Pereira  dos  Santos  declarou  que  Leon  Hirszmann apresentou  ao 

“pessoal do Cinema Novo” as ideias de Walter Benjamin:

Benjamin era leitura  do pessoal  do Cinema Novo.  Outro  cineasta,  Eduardo Coutinho, 
referiu-se a Benjamin na entrevista que me concedeu. Ele contou que num de seus filmes 
mais recentes, mostrou um anjo no cemitério, em alusão à nona tese sobre a Filosofia da 
História. Esta, baseada num famoso quadro de Klee, refere-se ao ‘anjo da história, que 
esta sendo levado pelo vendaval do progresso, não querendo seguir, mas tendo que ir – e 
vai de costas, contemplando a História, que é uma ruína, uma catástrofe.337

Não parece exagero dizer que, ao produzir  seu filme africano,  Glauber estava 

munido de um arcabouço teórico interessante, sobretudo, para driblar a visão mitificada 

em relação a África e o olhar exótico e eurocêntrico no que se refere à cultura negra. Se 

é verdade que em Barravento (1961) ele se valeu da consultoria do babalaô Helinho, das 

mães de santo de Buraquinho e do mestre de capoeira Canjiquinha, como uma forma de 

traduzir  aquela  cultura  de  modo  mais  cuidadoso,  também  é  verdade  que  antes  da 

realização  de  Der  Leone,  o  cineasta  fez  uso  de  alguns  referenciais  teóricos  que, 

inclusive,  tiveram  em  seus  horizontes  as  discussões  em  torno  da  relação  entre 

colonizador e colonizados, além das críticas às diferentes formas de imperialismo.

Interessante notar como este mergulhar no universo afro ficou subjacente em sua 

filmografia,  já  que são constantes as referências  a cosmogonias  africanas:  rodas de 

samba, rodas de capoeira, rodas de candomblé.   

No que se refere à intelectualidade negro-africana enquanto referência em sua 

obra, em alguns artigos e entrevistas Glauber dirigiu críticas a Leopold Senghor, elogiou 

335 Desambiguação:  aqui o autor faz alusão ao ativista e intelectual  angolano,  Mario Pinto de Andrade, 
primeiro presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e não ao escritor modernista  
homônimo, autor de Macunaíma.  
336 NASCIMENTO, A. O teatro negro no Brasil: uma experiência sócio-racial. SP: Revista da Civilização 
Brasileira, Caderno Especial 2, 1968, p.206.
337 RIDENTI, Op. cit, p.95.
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Aimé  Césaire  e  parafraseou  Frantz  Fanon,  demonstrando  a  familiaridade  com  tal 

bibliografia:
Senghor  era  um  praticante  da  Negritude,  uma  ideologia  Neo-Colonialista  de  André 
Malraux, Minist da Cultura du Grand N’Goll: em todos os lugares, fotos do Marechal de 
Gaulle, o Leopold Senghor é certamente amigo do salazarista sociólogo Gylberto Freyre 
e,  sendo  poeta,  amigo  de  Sartre,  que  o  colonizou  etnologicamente,  deveria  ser 
concorrente de Aimé Césaire (não confundir com Leopold Senghor)338.

Com efeito, este transitar por culturas afro também está presente em Der Leone 

have sept cabeças, filmado em Congo-Brazzavile.

Se o sucesso alcançado com Deus e o diabo na terra do sol (1964) fez com que o 

mundo tomasse conhecimento da obra de Glauber Rocha,  Terra em transe (1967) e O 

dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969) permitiram que o cineasta almejasse 

projetos mais ambiciosos, como produzir um filme no exterior. Deus e o diabo concorreu 

a vários  prêmios internacionais,  possibilitando a viagem a diferentes países:  México, 

Estados Unidos e Itália.  No Brasil,  ocorria o recrudescimento da ditadura militar e ao 

longo de 1960 e 70, intensificou-se a censura e a repressão a movimentos tidos como 

revolucionários ou esquerdizantes.

Em 1967,  Terra  em transe  foi proibido  em todo  território  nacional,339 por  sua 

temática  “subversiva”,  sendo  liberado  só  posteriormente.  O filme  gerou  um caloroso 

debate após sua exibição no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS), 

dividindo a opinião da crítica. A película foi  exibida no Festival  de Cannes e ganhou 

vários  prêmios  internacionais.340 Apesar  disto,  Glauber  encontrou  cada  vez  mais 

dificuldades  em  produzir,  distribuir  e  exibir  seus  filmes  no  Brasil,  dada  a  restrições 

impostas pelos censores e à concorrência acirrada com as distribuidoras estrangeiras.341 

Em contrapartida,  internacionalmente sua carreira cada vez mais alçava vôos longos. 

Suas obras passaram a ter grande aceitação em festivais de renome: Cannes, Veneza, 

Karlovy Vary e Plovaine. Em carta destinada ao produtor francês Claude-Antoine, escrita 

em 1968, disse se sentir mal e manifestou a vontade de deixar o país, “É impraticável, a 

crise é muito profunda. Devo ir a Paris. Talvez eu fique na Europa por longo tempo [...] 

Eles querem impedir o meu direito de filmar durante três anos.”342. Mais adiante, numa 

correspondência enviada ao distribuidor norte-americano Daniel Talbot (New York Films) 

pôs às claras a intenção de fazer um filme na África:
Tenho também um outro argumento para a África: chama-se  O Paraíso Perdido (Lost  
Paradise, o título do poema). Se não puder fazer o filme com Gilberto nos Estados Unidos 

338 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE.03/004.
339 Certificado de Censura do D.O.P.S., 19.04.1967.
340 Prêmio Luis Buñuel e Fipresci (Prêmio dado pela Federação Internacional dos críticos de cinema), na 20ª 
edição do Festival de Cannes, em 1967.
341 ROCHA, G. Correspondência, In: BENTES, I. Op, cit. p. 328.
342 Idem, p.329.
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tentarei rodar na África, pois Claude-Antoine tem condição de produzir na África. Como 
estou infeliz aqui quero partir. Acabo de terminar meu filme [Dragão da maldade], não 
quero mais viver aqui.343

Assim pensou e assim fez, com um roteiro mais ou menos pronto, viajou a Roma, 

Veneza e Paris e iniciou sua saga diáspórica com uma certeza: produzir um filme na 

África.

Uma  África  tão  mal  representada  nas  telas  em  imagens  com  as  quais  os 

africanos não se identificavam; continente pluriétnico, mal partilhado344 e tomado por um 

todo  homogêneo.  A  Terra  das  savanas,  das  pirâmides,  dos  safáris  e  das  “tribos 

exóticas”.  Enfim, antes de 1960, a representação da África que chegava às salas de 

cinema era,  no mais das vezes,  a partir  das lentes europeias e norte-americanas.  O 

continente era o grande cenário para as produções desses países. Os africanos eram 

concebidos como figurantes, ao lado de zebras, camelos e desertos.

Filme Mangbetu, do cineasta belga Gerard De Boe, um exemplo de filme etnográfico, que retratava a 
África de forma não condizente com as realidades de seus habitantes, de modo a minimizar suas 

culturas, práticas e saberes. Dvd, 30min9seg, BEL, In: Diversité Culturelle – Patrimoine d’Afrique 
Centrale, Congo, Rwanda, Burundi, 1912-1960.

Se ter em vista que a África negra só iniciou suas produções cinematográficas a 

partir dos anos 1950 e 1960, com os pioneiros Paulin Soumanou Vieyra, Jacques Melo 

Kane, Edouard Caristan, Mamadou Sarr345 e Sembene Ousmane, pode-se afirmar que, 

em termos de cinema, no continente negro ainda havia muito a ser feito.
343 Ibidem, p.338.
344 Ao longo dos séculos  XVII,  XVIII  e  XIX o continente  africano sofreu uma série  de investidas  das  
potências europeias, que buscaram explorar o território de diferentes modos. Já em fins do XIX e início do 
XX isso ocorreu  de forma mais acentuada,  em que as  colônias foram partilhadas e divididas  entre tais 
potências: França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Portugal, que inclusive fomentaram as rivalidades entre 
os grupos étnicos locais, gerando guerras civis e genocídios. Há que ser lembrado o massacre entre tutsis e  
hutus ocorridos em Ruanda na década de 1990.
345 KODJO, F.Les cinéastes africains face à l’avenir du cinema em Afrique. In: Tiers-Monde. 1979, tome 20 
n.79, p.605.
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Este  acesso  recente  ao  “écran”  era  fruto  das  independências  das  nações 

africanas, que se emanciparam a partir da segunda metade do século XX. Antes disso os 

africanos eram proibidos de filmar. É bom lembrar que o colonialismo na África estendeu-

se  à  vida  religiosa  e  cultural,  num  soterramento  contínuo  dos  valores  locais, 

empreendidos  pelas  “muitas  cabeças”  do  imperialismo,  o  que  explica  o  porquê  das 

produções  fílmicas  africanas  não  chegarem  às  salas  de  cinema  do  Brasil,  ficando 

restritas à participação em alguns festivais e a circuitos especializados.

Talvez a expressão que melhor manifeste o ímpeto desses cineastas pioneiros da 

África seja a ideia de “descolonizar o espírito”, nos termos do escritor queniano N’gugi wa 

Thiongo. Isto é, uma proposta decolonial que vai ao encontro da reescrita da história, 

amparando-se  na  ancestralidade  e  nos  valores  locais  (inclusive  na  espiritualidade  e 

cosmogonia), a exemplo da própria língua e filosofia dos povos africanos, daí a crítica de 

Thiongo  às  literaturas  francófonas,  lusófonas  e  anglófonas.  Nesta  acepção,  a 

descolonização da África deve ser pensada de modo mais abrangente e não menos 

verticalizado.

A recrudescência do colonialismo em África, via cinema, incomodava Glauber e 

tal desassossego o levou a manifestar-se insatisfeito frente à forma como a África era 

representada pelos europeus:
Vejamos os filmes de Jean-Rouch, Etnólogo do Museu do Homem de Paris, o primeiro 
cineasta a filmar a Afryka de um Ponto de Vista ‘Científico’. O grande sucesso de Jean 
Rouch  como  ‘Cineasta  Africano’  é  fundamental  pra  se  compreender  como  a  mais 
sofisticada inteligência européia vê e ouve os africanos. Trabalhando com a Vanguarda 
Filosófica Francesa do Gaullismo (gente como Edgar Morin, etc.), Jean Rouch codificou a 
Eztetyka Neo-Colonysta.346

É interessante notar que igualmente Sembene Ousmane acusou o francês Jean 

Rouch de filmar os africanos como se fossem insetos347. Entretanto, por mais que Rouch 

tenha  voltado  o  seu  olhar  para  África,  inclusive,  através  de  obras  com  propostas 

estéticas inovadoras para a época, como o filme Moi, un noir (1958)348, que buscou se 

aproximar do ponto de vista de um africano, não podemos deixar de considerar que as 

lentes do cineasta francês traziam uma visão exterior à África, por vezes etnológicas, por 

vezes sociologizantes. Inevitável dizer que esta forma de retratar o continente também 

contribuiu  para  a  reprodução  de  certos  estereótipos.  Daí  ser  oportuno  recorrer 

novamente à observação de N’gugi wa Thiongo, “É necessário que existam filmes feitos 

por africanos sobre a condição africana, antes que se possa falar sobre cinema africano. 

346 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 03/004.
347 OUSMANE, S. Cinemaction, n.17, 1982.
348 Moi,  un Noir (Eu,  um negro),  de Rouch (1917-2004),  realiza uma subversão  de  gêneros  através  do 
desenvolvimento de uma ficção em um filme-documentário. Esboçado a partir de um estudo sociológico em 
Abdjan (Costa do Marfim), a obra é baseada em uma alteridade desveladora: Omarou Ganda, a personagem 
principal, assume um papel que não corresponde a si mesmo, encontrando-se em uma posição dual entre um 
personagem real, no âmbito do documentário, e um personagem de  ficção.
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Os recursos para  a  produção  de filmes,  sua distribuição  e  acessibilidade  ao público 

africano são fatores indispensáveis  para a existência de uma cinematografia”349.  Mais 

adiante assinala o autor,
Escravidão, colonialismo, neocolonialismo, racismo e ditaduras são partes inseparáveis 
da realidade africana e não podemos nunca ser seduzidos pelos nossos financiadores a 
agirmos como se a única realidade na África fosse a de nossos anciãos sentados sob um 
baobá exsudando sabedoria, ou de elementos sobrenaturais da vida africana350. 

*

*      *

Por  fim,  a julgar  pela  inquietude  de  Glauber  Rocha,  nota-se  o  interessante 

comentário anotado nos manuscritos de  Der Leone have sept cabeças: “um filme não 

nasce de uma ideia. Um filme nasce da reflexão dialética sobre um tema. O geral e o 

particular  estão  obscuros  no  geral  do  tema”351.  Possivelmente,  é  de  se  presumir, 

portanto, que foi esta reflexão do cineasta acerca do cinema do Terceiro Mundo que o 

levou à África, como uma forma de estreitar diálogos entre os “países subdesenvolvidos”. 

No  seu  dizer,  “Fui  fazer  um filme na  próxima  África  porque  compreendi  que  estava 

chegando a hora de romper com o auto isolamento em que vivem os vários cinemas do 

terceiro mundo”352. A observação reforça ainda mais a ideia de que, para Glauber, rodar 

um filme na África era inserir-se num projeto político mais amplo.

Intitulado  originalmente  Der  Leone  have  sept  cabeças,  a  primeira  obra  do 

cineasta no exílio surgiu num período em que sua carreira internacional estava no auge, 

ou seja, suas produções, notadamente, Terra em transe (1967) e O dragão da maldade 

(1969), tiveram ampla aceitação nos festivais internacionais. É bom lembrar que os frutos 

colhidos vinham de seus próprios esforços, pois ele percebeu desde cedo a necessidade 

de estabelecer relações com pessoas de confiança para a produção e distribuição de 

seus filmes, sem contar seu talento pessoal para fazer o marketing de sua obra. Além 

disso, o cinema de autor, do qual fazia parte, era uma forma de manter-se fiel ao seu 

projeto estético, diferente do cinema comercial, cujo modelo maior é Hollywood.

No festival de Cannes, em 1969, antes de ser laureado com o prêmio de Melhor  

Direção pelo  O dragão da maldade, recebeu um convite de um produtor de Barcelona, 

para realizar um filme de 100 mil dólares na Espanha,  com total  liberdade criativa353. 

Porém, numa viagem à Paris, o francês Claude-Antoine o convidou para fazer um filme. 

Tendo apresentado ao produtor francês os escritos de Der Leone, começou a “gênese” 

de seu filme africano.

349 THIONG’O, Ngugi Wa. A descolonização da mente é um pré-requisito para a prática criativa do cinema  
africano?. In: Meleiro, Alessandra (org). Cinema no Mundo. África, v.1, SP: Escrituras Editora, 2007, p.27.
350 Idem, p.29.
351 ROCHA, G. Op, cit. GR-LE 08/002.
352 Idem, p.1.
353 Ibidem.
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De  acordo  com  Glauber,  os  argumentos  iniciais  de  Der  Leone  nasceram 

sintomaticamente sob forma de peça teatral354,  ocasião em que, nos idos de 1967,  o 

cineasta pensou em presentear o teatrólogo Zé Celso Martinez com o texto355. Porém, 

naquele período, percebendo a inviabilidade do projeto para o teatro desistiu da ideia. 

Resultado:  manuscritos  extraviados  que,  posteriormente,  nasceram  “com  jeito  de 

filme”356. Nas suas palavras, “Eu já estava com a ideia de botar pra quebrar no Terceiro 

Mundo e aí me lembrei do embrião de filme africano”357. Em Roma, encontrou Gianni 

Amico  e  resumiu  um  roteiro  em  sete  páginas.  Alguns  produtores  italianos  se 

interessaram  pelo  projeto,  mas  propuseram  ao  cineasta  que  deixasse  o  filme  mais 

comercial.  Não  aceitando,  declarou  que  Roma  tinha  “virado  uma  sucursal  de 

Hollywood”358.  Entre  avanços  e  retrocessos,  Glauber  fechou  com o  produtor  francês 

Claude-Antoine e o italiano Gianni Barcelloni. Uma das cláusulas do contrato concedia 

ao diretor inteira liberdade sobre o roteiro, estilo de direção,  banda sonora,  diálogos, 

escolha  de  atores,  de  equipe  técnica,  além  de  autonomia  sobre  a  montagem  e  o 

conteúdo do filme359.  Vale  frisar  que isto  é o desejo  de todo cineasta  que pratica  o 

chamado cinema autoral,  pois permite ao realizador conferir  à obra uma marca mais 

pessoal. Assim, resolvida a burocracia inicial, em 15 de setembro de 1969 Glauber partiu 

para a África com um roteiro na mão e uma tese na cabeça.

Sem ter ideia definida onde iria rodar o filme africano, Glauber desembarcou em 

Dakar, no Senegal. Lá foi ao encontro do cineasta Sembene Ousmane. Aparentemente 

tenha sido este o primeiro contato pessoal entre eles, muito embora ambos já tivessem 

conhecimento dos filmes um do outro,  pois tanto as obras de Glauber quanto as de 

Sembene já  contavam com razoável  distribuição  nos circuitos  alternativos e festivais 

internacionais.  Em  1969,  quando  do  encontro,  Sembene  já  havia  produzido  dois 

documentários (L’Empire  songhay,  1962;  Les Derives du chômage,  1969),  dois  curta 

metragens (Borom Sarret, 1962;  Traumatisme de la femme face à la polygamie,  1969) 

além dos longas La noire de...(1966) e Mandabi (1968); ao passo que Glauber tinha uma 

produção considerável:  Barravento  (1961),  Deus e o  Diabo  (1964),  Terra em Transe 

(1967),  Dragão  da  maldade  (1969),  obras  que  já  havia  rodado  os  circuitos 

cinematográficos conhecidos por Sembene: Cannes, Veneza, Plovaine, Gênova e alguns 

cineclubes de Dakar360.

354 Merece ser lembrada aqui a observação de Paul Zumthor,  lembrando que na falta de outra palavra a 
expressão teatro é o que traduz melhor o conceito de oralidade. Daí ser pertinente falarmos de performances  
orais. In: ZUMTHOR, Paul. Introdução à Poesia oral. SP: Hucitec/Educ, 1997. 
355 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 12/1.
356 Ibidem. 
357 Ibidem.
358 Ibidem.
359 Ibidem.
360 O cineasta Samba Fêlix N’Diayi diz ter tido o contato com filmes brasileiros na década de 1960, inclusive 
dos cinemanovistas, em cineclubes da capital senegalesa.  IN: N’DIAYI,  S.  África, Ozu, Cinema Novo e  
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É interessante notar a impressão de Glauber em relação ao cineasta senegalês, 

notavelmente pelo caráter popular do filme Mandabi (Le Mandat), que muito lhe chamou 

a atenção:
Em Dacar estava Ousmane Sembene, o grande cineasta africano, autor de Le Mandat, o 
mais baiano de todos os filmes filmados até hoje. Ousmane Sembene é o único diretor 
que eu conheço capaz de filmar um romance baiano de Jorge Amado e eu já disse isto  
pra Jorge em Paris: a picardia, a baianidade, o espírito popular de Ousmane Sembene é o 
correspondente mais próximo que conheço de Jorge361.

Para  Glauber,  o  encontro  com  Sembene  Ousmane,  em  certa  medida,  foi 

notavelmente profícuo, pois quem melhor do que um cineasta africano para conhecer as 

condições de produção e filmagem da região da África do Oeste? Do mesmo modo que 

para Sembene era uma possibilidade de um maior estreitamento com a estética de um 

dos grandes expoentes do Cinema Novo, que já à época já era uma referência entre 

cineastas  e  artistas  africanos.  A  este  respeito  é  interessante  notar  observação  de 

Doudou Diene:

A reflexão  sobre  a  possibilidade  de  uma  escrita  cinematográfica  africana  deveria  se 
inspirar  inclusive  em dois  exemplos  significativos  de  cinema  não-ocidental:  o  cinema 
japonês e, sobretudo, o Cinema Novo brasileiro [...] Sendo este último mais significativo 
(em que os grandes elementos da cultura africana estão presentes) [...] Glauber Rocha, 
sem dúvida  o  mais  original  dentre  os  cineastas  brasileiros,  foi  o  primeiro  que  expôs 
politicamente  o  simbolismo  popular  do  Brasil.  Em Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol, 
encontra-se toda a liberdade da arte popular pelo relato caótico, difuso e ‘bárbaro’, que 
sem  entraves,  sem  progressão  dramática  e  sem  lógica,  mistura  temas  e  formas 
extravagantes362. 

Vale salientar que tanto Sembene quanto Glauber tiveram em seus horizontes a 

ideia  de um cinema anti  colonialista,  crítico do esteticismo europeu que,  na preciosa 

expressão de Frantz Fanon, poderia contribuir para a formação de “homens novos”. Daí 

a busca por estéticas alternativas, a exemplo de Glauber, e o questionamento da história 

africana,  no  caso  de Sembene.  As contribuições  do  Cinema  Novo  foram de  grande 

serventia  para os cineastas africanos que iniciaram seus trabalhos nos anos 1960 e 

décadas posteriores, tanto em âmbito de linguagem cinematográfica quanto no que se 

refere a questões técnicas e temáticas. Este cinema autoral estava isento do “certificado 

de qualidade”  emitido  por Hollywood,  que deveria dizer  o que é “bom” ou “ruim” em 

termos de técnica cinematográfica. A própria noção de uma estética universal apregoada 

pelo cinema industrial passaria a ser questionada, uma vez que as cinematografias de 

autores como Sembene e Glauber estavam voltadas às realidades de seu povo, tendo 

por assunto questões caras aos países subdesenvolvidos, não significando dizer que tais 

câmera no chão. Cinemais, n.8, Nov-dez, 1997.
361 Ibidem.
362 DIENE, D. La création audiovisuelle en Afrique, In: Mohamed Aziza (org.) Patrimoine culturel et  
creation contemporaine. Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines, 1977, p.159. (Tradução de nossa 
responsabilidade).
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realizadores  não  empreendessem estratégias  para  distribuir  e  exibir  seus  filmes  nos 

circuitos comerciais.  A título de exemplo,  Terra em transe (1967), na ocasião de seu 

lançamento, chegou a ser visto por um número considerável de pessoas, ao passo que 

nos dias de hoje, salvo raras exceções, um filme nacional que não seja produzido por 

grandes produtoras dificilmente é assistido por mais de 1 milhão de telespectadores.

O cineasta brasileiro relata que Sembene tentou convencê-lo a filmar no Senegal, 

porém  não  foi  possível.  É  bem  provável  que  isto  se  devesse  a  questões  político-

burocráticas do presidente senegalês Leopold Senghor, pois em uma entrevista Glauber 

declarou, “Aliás, o Ministro Secretário de Cultura de Senghor num Gabinete made Sérgio 

Dourado,  não  manifestava  nenhum  ‘sentimento’  tiersmondiste  por  mim”363.  Convém 

lembrar que durante o mandato de Senghor Sembene teve sérios problemas em exibir e 

distribuir  seus  filmes  nas  salas  de  cinema  senegalesas,  levando-o  a  declarar  em 

dezembro  de  2001,  quando  do  falecimento  deste  estadista,  “Morreu  nosso  último 

imperador”.

Conforme  observado anteriormente,  em  meados  de  1960  e  início  de  1970, 

Glauber  teve  contato  com o  pensamento  de  intelectuais  da  diáspora  negro-africana. 

Neste contexto, uma série de manifestos e ensaios foi escrita e, no mais das vezes, os 

temas  destes  textos  recaiam  na  questão  do  colonialismo,  dentre  outros  problemas 

igualmente  caros  aos povos  do chamado Terceiro  Mundo.  Os círculos  intelectuais  e 

acadêmicos tomavam conhecimento das ideias de Frantz Fanon.  A obra póstuma do 

autor  martiniquenho,  Condenados  da  Terra (1965),  serviria  de  base  para  as  teses 

desenvolvidas por Glauber em A eztetika da fome (1965). É conveniente lembrar que o 

discurso das personagens anti  colonialistas de  Der Leone have sept  cabeças  (1970) 

dialoga com as críticas decoloniais de Aimé Césaire e Frantz Fanon. Isto parece ainda 

mais evidente quando se pensa que as insatisfações frente ao imperialismo não eram 

desassossegos apenas de escritores, mas também de cineastas e demais artistas. Vale 

lembrar que as conjunturas do período eram favoráveis para um diálogo tricontinental, 

sendo a África um caminho livre para um possível estreitamento de relações com o Brasil 

e América Latina. Realizar um filme na África era uma oportunidade de dar continuidade 

a  projetos  iniciados  anteriormente:  a  projeção  de  um  cinema  militante,  engajado  e 

político,  que  intervenha  nas  questões  de  identidade  nacional  e  que  forme  quadros 

culturais  locais  em  oposição  à  cultura  importada  do  colonizador  euro-americano. 

Conforme visto anteriormente, Glauber iniciara esta discussão em Barravento e Deus e o 

Diabo, já em Der Leone este diálogo ganha contornos tricontinentais.

Na  impossibilidade  de  filmar  no  Senegal,  Glauber  cogitou  que  o filme  fosse 

rodado em Conakri, na Guiné, mas logo percebeu que teria que modificar sua ideia inicial 

363 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 03/004.
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em função da censura local364. Neste momento, percebeu que, de fato, havia uma África 

desconhecida,  caótica  e  em  ebulição.  Entretanto,  era  necessário  interagir  com  este 

espaço “novo”, conhecer suas particularidades e ir a campo munido de informações para 

encorpar o roteiro e evitar transtornos maiores na filmagem. Mas como fazer isso sem 

um local definido? Uma saída encontrada foi realizar um levantamento da documentação 

sobre a África e estudar os locais, tendo em vista melhores condições para rodar o filme:
Fui a uma livraria e comprei um mapa da África, um livro de História da África e fiquei dez  
dias trancado num quarto de hotel, decorando o mapa e estudando os países, reformando 
o  roteiro  de  oitenta  páginas  que  reduzi  pra  cinco  ou  seis  páginas,  com  algumas 
indicações.365

Ao fazer o levantamento da documentação, deparou-se com uma revista local 

enunciando que em Congo-Brazaville, ex-colônia francesa, um grupo de jovens oficiais 

nacionalistas  de  esquerda  tinham dado  um golpe  de  Estado  e  instalado  um regime 

anticolonialista de tendências socialistas. Leu o ato institucional da revolução e um artigo 

lhe chamou a atenção: “fica abolida a censura artística neste novo regime”366. É curioso 

notar a seguinte declaração, “Agora, não sei se é mais difícil filmar em Brazzaville em 

transe ou no interior do Mato Grosso”367, explicitando que nunca perdeu o paralelo com o 

Brasil.  Porém,  não foi  ao  Mato Grosso,  apostou mesmo em “Brazzaville  em transe”. 

Chegando  lá,  testemunhou  a  realidade  de  um  país  recém  descolonizado  e, 

consequentemente, ainda com as celeumas da colonização:

Quando  cheguei  lá  ainda  não  tinham  decretado  o  novo  Estado  socialista.  Tudo  era 
indefinido, as disputas de várias tribos pelo poder superavam as querelas Paris-Moscou-
Pekim-Washington, pela posse daquele pequeno Congo dividido pelo rio Congo daquele 
outro gigantesco Congo do psicodélico Mobutu368.

Dada às condições locais, percebeu que teria que adaptar seu roteiro à caótica 

Brazzaville, caso quisesse sair dali com a obra finalizada. Ao chegar lá, em 1969, o país 

havia se emancipado da França há apenas nove anos. Além disso, após a emancipação, 

sucederam-se uma série de guinadas políticas, retrocessos e golpes de Estado. Fulbert 

Youlou,  o  primeiro  presidente  eleito,  foi  forçado  a  deixar  o  governo  em  1963.  Seu 

sucessor,  Massamba-Délbat,  governou  até  1968,  quando  o  exército  deu  um  golpe, 

liderado por Marien N’Gouabi,  conhecido como o Jaguar. N’Goubi assumiu o poder e 

manteve a linha socialista criada no governo anterior, estabelecendo seu próprio partido, 

Partido Congolês do Trabalho (PCT).

Possivelmente,  a revista lida por Glauber noticiou justamente o golpe de estado 

encabeçado pelo Jaguar, uma vez que a cartilha partidária do PCT ia ao encontro das 
364 ROCHA, G. Idem.
365 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 12/1.
366 ROCHA, G. Idem.
367 ROCHA, G. Idem.
368 ROCHA, G.Idem.
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ideias socialistas observadas pelo cineasta. Foi justamente o presidente congolês e seu 

ministério que, após aprovado o roteiro, viabilizou as filmagens do filme em Brazzaville. 

Conforme assinalou o assessor de N’Goubi:
O Comandante N’Gouabi aceita a ideia de filmar seu roteiro ‘O Leão de 7 Cabeças’. 
Colocamos à sua disposição as hospedagens dos atores e técnicos, lhe forneceremos 
três viaturas com gasolina, três motoristas, livre tráfego pelo país com direito de filmar 
qualquer coisa e colaboração de nosso Exército369.   

Durante a estada em Brazzaville, Glauber declarou que ainda havia a ameaça de 

golpes. N’Goubi sofreu uma tentativa de assassinato por membros das etnias rivais, que 

acabaram sendo presos pelo coronel Matumbi, braço direito do Jaguar370. Isto acabou 

atravancando as filmagens, pois Brazzaville exalava os miasmas do caos e do golpismo, 

isso sem contar  que o Congo belga,  país vizinho  que estava em ebulição,  era uma 

ameaça para o país recém emancipado. O cineasta pensou em desistir do projeto:
Uma constante ameaça de guerra de Mobutu pairava do outro lado e vários golpes de 
estado se urdiam. Cai num formigueiro pensando que estava num lugar calmo. Com vinte 
dias vi  que não era possível  filmar e telefonei pro Claude dizendo que indenizava os 
gastos iniciais da produção e desistia do projeto371.

O quadro conturbado não para por aí.  Segundo Glauber, os conspiradores de 

N’Goubi foram levados em caminhões para um estádio de futebol e espancados pelos 

soldados e pela população372. É interessante que há uma seqüência de Der Leone em 

que, após serem presos pelo guerrilheiro Pablo, dois dos colonizadores (o comerciante 

português e o agente da Cia) são amarrados na parte frontal de um caminhão e levados 

de encontro à população para que a “justiça do povo seja feita”.  Ou seja,  uma cena 

semelhante a que foi vista por Glauber no país do Jaguar.

Só não interrompeu as filmagens, porque a equipe italiana já se deslocava para 

Brazzaville. O produtor Gianni Barcelloni enviou ao local o diretor de produção Giancarlo 

Santi. Glauber reconheceu ter sido este uma figura chave para o bom andamento dos 

trabalhos, “Um plano de produção não depende só do plano: depende do dinamismo do 

diretor de produção, de sua calma, sua energia e sua previdência”.373

Der Leone have sept cabeças: um diálogo eletivo com a África
Nas primeiras cenas de  Der Leone,  um casal interage de forma libidinosa, em 

uma mescla  de selvageria  e sexualidade.  Ambos parecem animais  selvagens.  Ela  é 

Marlene.  Seu  corpo  nu  e  branco  contrasta  com as  características  dos  membros  da 

comunidade local de Brazzaville, todos negros. Ele é um agente norte americano da CIA, 

simbolizando uma das vertentes do neocolonialismo em África. A exemplo das demais 
369 ROCHA, G.Idem.
370 ROCHA, G.Idem.
371 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 12/1.
372 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 03/004.
373 Ibidem, p.5.
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personagens do filme, Marlene e o agente são sínteses de uma representação social e 

política, frutos, nas palavras do cineasta, “de uma realidade histórica precisa”374. Convém 

lembrar o assassinato do líder anticolonialista Patrice Lumumba, que foi articulado pela 

CIA e pelo governo belga, que eram contra a emancipação da República Democrática do 

Congo (RDC).

Parece  elementar  dizer  que  a  realidade  da  qual  fala  Glauber  é  tanto  o 

colonialismo  do  continente  africano  quanto  o  seu  contrário,  ou  seja,  as  lutas  de 

independência. Conforme assinalou José Gatti, “Der Leone have sept cabeças é o painel 

quimérico  do  momento  revolucionário  que  marca  o  fim  do  velho  colonialismo  na 

África.”375 Daí que, nesse painel, tem-se personagens inspirados em revolucionários da 

América  Latina,  Brasil  e  África,  como  o  guerrilheiro  Pablo,  que  incorpora  o  espirito 

revolucionário de Che Guevara e Amílcar Cabral, sem esquecer de Zumbi, personagem 

mítica, símbolo da resistência negra; há também as múltiplas cabeças do colonizador: 

um mercenário português, um governador alemão, um padre pregador e um líder local 

colonizado, Dr. Xobu.

Para melhor apreender a narrativa fílmica e explicitar a simbologia em torno das 

personagens do filme, é feito um rápido retrospecto para depois passar à análise. Vale 

enfatizar  que  o  fato  de  dividir  o  filme  em (sete)  partes  é  fruto  da  preocupação  em 

esquadrinhar a obra, não sem algum risco, para melhor apreender os seus significados.

Bloco I: a apresentação das personagens

As primeiras  personagens  a  serem apresentadas  em  Der  Leone é  a  sensual 

Marlene, a besta da violência, e o agente norte americano da Cia. A selva em que o 

casal se encontra serve como pano de fundo para seus gestos e ações. 

Saltamos  para  o  alto  de  um  monte  no  qual  um  Padre  de  vestes  brancas  é 

apresentado em contre-plongée. Ele sobe o monte e diz estar em busca da besta. Já em 

meio aos membros de uma comunidade, portanto em outro espaço, o Padre pregador 

fala da besta de sete cabeças e do leão degolado, enquanto desfere golpes de martelo 

no chão. A  performance arranca risos dos presentes, em sua maioria mulheres. Aqui, 

pela primeira vez,  são apresentados os membros da comunidade local,  os africanos. 

Noutro  espaço,  dançarinos  congoleses  velam  um  morto:  dançam,  cantam,  batem 

palmas, fazem ululações e tocam tambores. O ritual faz com que Zumbi “baixe”. Ao se 

aproximar  dos dançarinos,  a entidade é venerada.  Vestido com roupas brancas,  traz 

consigo uma lança.

Noutra decupagem, um guerrilheiro caminha pelas savanas. Seu nome é Pablo. 

Ao se aproximar um caminhão do exército, ele atira contra o veículo. Nas ruas, em meio 

374 ROCHA, G. Arquivos Pessoais, Cinemateca Brasileira, GR-LE. 4/17. 
375 GATTI, J. Der Glauber Have Sept Cabeças. In: Cinemais, n.3, jan-fev. 1997, p.114. 
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à  multidão,  um  português  e  um  alemão  veneram  o  nome  de  Marlene.  Zumbi 

acompanhado de congoleses caminha pelas ruas. Junto com o grupo de africanos, o 

líder negro realiza passeata anticolonialista. 

Este primeiro bloco tem por intuito apresentar as principais personagens, além de 

mostrar a que projeto politico elas estão ligadas. Igualmente, nestas primeiras cenas, o 

povo tem papel prepoderante pois se por um lado toma parte no discurso anticolonialista 

encabeçado por Zumbi, não é menos verdade que o discurso apocalíptico do Padre se 

dirige igualmente a eles. A presença de um guerrilheiro latino é um dado significativo, 

pois faz alusão à Che Guevarra que, na década de 1960 antes de ir  para a Bolívia, 

esteve no Congo junto com as guerrilhas locais.

Bloco II: o aprisionamento de Pablo

Guerrilheiro  de  primeira  hora,  personagem  que  faz  o  elo  entre  a  luta-

anticolonialista africana e o projeto internacionalista pan-afro-americano, Pablo tem por 

objetivo a revolucão via luta armada. Contudo, neste bloco o guerrilheiro é capturado 

pelo  Padre  pregador,  exorcizado  em  meio  aos  africanos  cristianizados.  Sucessivas 

marretadas do padre alucinado são desferidas contra o militante latino. Findado o ritual 

catártico, Pablo é levado ao encontro de Marlene, que tenta seduzi-lo e, posteriormente, 

entregue à cúpula dos colonizadores: o agente americano, o comerciante português e o 

mercenário alemão. Lá chegando, é torturado e ridicularizado pelo agente. Nas ruas, os 

congoleses conduzem homem morto e bradam contra o colonialismo. Em diálogo com o 

português,  o  governador  alemão fala  das  possíveis  saídas  para  impedir  o  processo 

revolucionário dos negros, enfatiza a importância de Marlene neste processo.

Em frente a uma casa, Zumbi com sua lança na presença de dois rapazes. Um 

terceiro junta-se ao grupo. Discorrem acerca da luta revolucionária contra o imperialismo. 

Um dos rapazes aproxima-se da câmera e faz um discurso sobre a situação da África. 

Fala da selvageria dos europeus e da exploração do continente desde tempos remotos. 

Terminado  o discurso,  sai  de  cena,  os  outros  dois  levam Zumbi  enquanto  dizem “É 

necessário  que  o  bom  senso  triunfe”.  Aqui,  as  aspirações  das  personagens  são 

acentuadas, seus respectivos projetos políticos ganham maiores contornos. O Padre se 

configura  como  peça  chave  do  jogo  colonialista,  pois  é  ele  quem  captura  Pablo  e 

cristianiza parte considerável dos membros da comunidade.

Bloco III: o triunfo do “bom senso”

O Padre  pregador  tange  um violino  estridente  enquanto  recita  passagens  do 

apocalipse  para  Marlene.  Zumbi  realiza  discurso  de  conscientização  para  guerreiro 

“tribal”. Denuncia as divisões internas entre os africanos e diz que isso é um entrave à 
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união africana. Face a isto, pede ajuda ao guerreiro. O agente da  CIA, o comerciante 

português e o mercenário alemão refletem sobre a melhor saída para a dominação da 

África. Concomitantemente, os dois rapazes que outrora se encontravam na presença de 

Zumbi,  explicitam suas opiniões  no que se refere à possível emancipação da África. 

Dizem ser necessária a negociação para a obtenção da independência,  visto que  “a 

primeira fase para a emancipação política é a criação de uma burguesia nacional”. São 

de comum acordo de que só esta burguesia pode evitar a luta armada. A cena prefacia o 

pacto  que  será  estabelecido  entre  os  colonizadores  e  o  Dr.  Xobu,  um  legítimo 

representante da burguesia nacional.

Saltamos  para  uma reunião  onde  se  encontram o comerciante  português,  os 

demais colonizadores (alemão e norte-americano) e um líder local que possui grande 

influência na comunidade – o Dr.  Xobu.  O português tenta convencê-o a assinar um 

tratado neo colonialista, em troca de proteção militar, econômica e política. Xobu aceita o 

acordo e torna-se o mais novo representante da burguesia nacional.  Fazendo jus ao 

título que lhe fora atribuído, Xobu exige uma cerimônia à moda dos “toubabs” (europeus). 

Nas suas palavras, “Já que sou o novo Presidente preciso de trajes novos...uma farda de 

Presidente, tenho que  preparar um discurso”. Neste bloco são explicitados os entraves 

ao  processo  revolucionário,  pois  se  por  um  lado  é  mostrada  a  grande  mobilização 

popular para que a revolução se efetue, por outro é denunciada a subserviência de parte 

dos africanos para com os projetos coloniais, a exemplo do Dr. Xobu e representantes 

menores da burguesia nacional376.

Bloco IV: Dr. Xobu é coroado a moda Luís XVI

Em longo plano sequência,  Xobu desfila  em carro aberto.  Uma vez nomeado 

rei/presidente, realiza cerimônia à moda dos monarcas absolutistas. O representante da 

burguesia  nacional  é  aclamado  pelo  agente  americano,  pelo  português  e  pelo 

governador alemão. Pablo encontra-se na cerimônia, não como convidado, mas como 

prisioneiro.  O guerrilheiro  tem uma corda presa ao seu pescoço.  Ele  é puxado  pelo 

agente da  CIA. Em um  kitsch ostensivo,  os trajes de Xobu beiram o risível,  sobre a 

cabeça  uma  peruca  branca,  carregando  consigo  um  cetro.  A  autoridade  recém-

empossada lidera o séquito que faz lembrar um desfile carnavalesco. Na “comissão de 

frente”, três saxofonistas produzem um som repetitivo e enarmônico, o que confere à 

cena um aspecto jocoso e caricatural. Em pé sobre o capô do carro, Xobu discursa aos 

presentes. Sua fala é intercalada por clichês “debochados” dos saxofones. Em discurso 

376 Para um quadro mais geral no que se refere à crítica à burguesia nacional africana é esclarecedor o filme 
Mandabi (Le Mandat, 1968), de Sembene Ousmane, visto por Glauber na casa do cineasta senegalês antes 
das filmagens de Der Leone. Já no que se refere a reflexões mais teóricas sobre o assunto é interessante a 
obra de Frantz Fanon, Pele negra, máscaras brancas, em que é problematizada a psicologia do colonizado 
frente ao colonizador, espelho fidedigno da postura do Dr. Xobu frente aos colonizadores do filme.
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populista e demagógico, ressalta as benesses trazidas pela colonização: “o cristianismo”, 

“as línguas civilizadas”, “a Ciência”, a “Arte” e a “economia”. Traz em uma das mãos um 

osso.  Enquanto  realiza  discurso,  voz em  off da  cantora negra Clementina de Jesus, 

canta  o  hino  nacional  francês (La Marseillese)  com letra  diferenciada.  A  canção  faz 

referência  a  personagens  da  história  francesa  do  século  XIX,  portanto  antes  da 

Revolução Francesa: Alphonse de Lamartine e Napoleão Bonaparte. Isto sugere uma 

interposição de diferentes tempos históricos, uma alegoria bem comum no cinema de 

Glauber. Xobu interage com população nas ruas e é aplaudido.

Bloco V: as muitas cabeças do colonialismo e o golpismo

As ações colonialistas são postas às claras. Em razão da nomeação de Dr. Xobu 

como o primeiro presidente da República e legítimo representante da burguesia nacional, 

o terreno está livre para os colonizadores agirem no país. Pablo é levado de encontro à 

multidão nas ruas,  onde é humilhado e escarnecido,  o que sugere a ideia  de que a 

população esteja sendo usada como massa de manobra. O presidente “toubab” realiza 

um discurso panfletário sobre o caminho do progresso no país recém “emancipado”. O 

Padre pregador dialoga com Marlene, dizendo que Pablo e Zumbi constituem grande 

ameaça ao empreendimento colonial. O Padre diz que Marlene está condenada e deverá 

sofrer na solidão. A declaração do Padre já denota uma mudança estratégica no que diz 

respeito ao seu projeto missionário, pois ele almeja maior influência e domínio na região 

– processo já iniciado com a catequização de parcela de africanos.

Dois rapazes entregam a lança de Zumbi para Marlene, o que simboliza o poder 

nas mãos dos colonizadores. O governador alemão lidera a chacina de 18 congoleses. O 

agente da CIA assassina o clã de uma tribo. Neste bloco é nítido o avanço das ações 

dos colonizadores, que fazem uso da violência para alcaçarem seus projetos políticos. 

Desnecesário dizer que tudo isto só é possível em função da figura manipulável 

do presidente Xobu, que constitui um dos grandes entraves à revolução do negros. A 

persongem é uma síntese dos grandes líderes usurpadores da África, que são, ao lado 

dos colonizadores europeus,  os maiores responsáveis  pela  exploração do continente 

Negro.  Pensemos  em  Mobutu  e  mais  futuramente  Boukassa,  ditador  da  República 

Centro Africana, dentre outros.

 

Bloco VI: o banquete dos Leões e a roda dos escarnecedores 

Às margens de um rio,  os colonizadores reúnem-se diante do cadáver de um 

negro, que se encontra próximo à lança de Zumbi. O clima não é de cerimônia, mas de 

escarnecimento. O finado está coberto de frutas tropicais e os colonizadores disputam o 

osso que foi entregue à Marlene por Xobu. A cena contrasta com o ritual do bloco I, no 
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qual os dançarinos congoleses velam um morto com danças e cantos. Cabe salientar 

que, para os colonizadores, o negro deitado no chão é tão “importante” quanto as frutas 

que  estão  sobre  seu  corpo,  ou  seja,  não  passa  de  um  “cabedal”  passível  de  ser 

cambiado no mercado colonialista.  Devido à distração dos colonizadores  que brigam 

pelo osso, Pablo é libertado por um negro que chega ao local de canoa. O rapaz retira a 

Lança de Zumbi do chão, cumprimenta Pablo e vai em busca de reforço; ao passo que o 

guerrilheiro diz que irá atrás das armas. Zumbi reúne-se com membros de uma tribo. Um 

dos membros lhe devolve a lança que fora resgatada das mãos dos colonizadores. Xobu 

leva  uma  surra  do  agente  americano.  Inicia-se  uma  cisão  nas  relações  entre  os 

colonizadores, podendo ser percebida a partir da disputa pelo osso, que é uma espécie 

de  símbolo  das  “commodities”  e  demais  riquezas  naturais  da  África:  minério,  frutas 

tropicais e produtos primários.

Bloco VII: o caminho aberto para a revolução

Uma vez liberto, Pablo começa a agir. Rende o americano e o português. Os dois 

colonizadores são levados à multidão. O povo acusa-os pelas atrocidades cometidas. 

Xobu recebe notícias do assassinato do agente. O alemão dá um golpe de estado e 

ordena  que  os  militares  prendam  Xobu.  Zumbi  e  Pablo  entram  em  contato  com 

guerreiros  congoleses.  O  Padre  pregador  sacrifica  Marlene.  Zumbi  reúne-se  com 

milicianos. O alemão faz um discurso nostálgico e lembra-se de Hitler. Pablo, Zumbi e 

milicianos,  com  armas  em  mãos,  cantam  música  africana  enquanto  caminham  pela 

floresta.

*

*          *

Embora a divisão que submetemos  Der Leone seja um tanto quanto arbitrária, 

permite que se tenha uma maior clareza tanto em relação aos valores formais quanto 

aos valores internos da obra. O filme é permeado de discursos contra o colonialismo e 

qualquer análise que queira dar conta da obra deve ter em vista esta questão. O grande 

diferencial  da narrativa de  Der Leone recai no modo como o discurso é construído e 

articulado. Na sua primeira obra no exílio, Glauber parte para um dilaceramento estético, 

na medida em que a emoção se sobrepõe à lógica, em que os simbolismos reforçam a 

ideia  de  recusa  da  racionalidade,  perpassando  elementos  mais  empíricos  do  que 

teóricos. Nas palavras do cineasta, “A plena vivência não se pode sujeitar a conceitos 

filosóficos.”377 Contudo, o fato de se declarar não afeito a esquemas, não quer dizer que 

377 ROCHA, G. Manifesto Estética da fome à estética do sonho.
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o filme não possua um encadeamento narrativo ou um  leitmotiv.  Muito pelo contrário, 

estes valores são passíveis de análise. Der Leone é centrado no ato de fala, no diálogo 

e, por que não, na oralidade. Tudo isso é amarrado por um alegorismo que condensa a 

crítica aos valores dos colonizadores da África.

Opõe à lógica, a emoção. Ao cinema industrial, um cinema político, militante e 

engajado. Este jogo dos opostos é de grande serventia para mergulhar no filme africano 

do cineasta sem perder de foco suas preocupações em fins dos anos 1960 e início de 

1970, não só no âmbito da política, mas também no campo da estética. Se pensar em 

pós-1968, data de promulgação do AI-5 (o golpe dentre do golpe) foi um período no qual 

os movimentos de esquerda no Brasil passaram por uma série de reformulações, no que 

se refere à própria forma de pensar a revolução e o modo de militância. 

Em Der Leone, são bem presentes valores comuns aos militantes, intelectuais e 

artistas que, nas décadas de 1960 e 1970, lutaram pela emancipação cultural e política 

dos povos do “terceiro mundo”, a exemplo do seu interlocutor Sembene Ousmane, que 

foi  tiralleur no exército colonialista francês; do caboverdiano-guineense Amílcar Cabral, 

assassinado em 1973, em Conakry; de Ernesto Che Guevara que, assim como Cabral, 

inspirou a personagem Pablo; ou de Frantz Fanon, autor de Condenados da Terra que 

foi uma das grandes referências para os jovens da geração de Glauber Rocha378.

Período de lutas perdidas, guinadas e mudanças de estratégias. Para Glauber foi 

um momento de desilusão e de autocrítica em relação ao seu cinema. Isto já havia se 

iniciado em Terra em Transe. Tomando como exemplo o filme de 1967 e O dragão da 

maldade, se no primeiro a montagem possui uma estrutura onírica, na observação de 

Ismail  Xavier,  em que a narrativa se confunde com as “lembranças” do poeta Paulo 

Martins manifestadas por meio de  flashbacks; já no segundo as personagens passam 

por uma dialética constante, mudando de posições ao longo do filme, isso sem contar as 

inúmeras referências que são feitas às entidades do candomblé,  cangaceiros,  santos 

católicos e demais personagens históricas, o que denota uma amplitude da sua estética 

cinematográfica. Não que esta mudança não fosse visível em  Barravento e  Deus e o 

diabo, mas nestes filmes de finais de 1960 percebemos marcas confessadamente mais 

pessoais.  Além  disso,  quanto  mais  se  observar  esta  pessoalidade  em sua  estética, 

também  nota-se  o  distanciamento  em  relação  aos  chamados  esquemas 

cinematográficos.

No bojo deste processo, Glauber entrou em ferrenha discussão com o cineasta 

franco-suiço Jean-Luc Godard acerca do chamado cinema político. Segundo Godard, o 

cinema deveria  ser  pensado em termos de desconstrução,  noção muito presente no 

378 Apesar de sua orientação acadêmica, Frantz Fanon também lutou junto com o exército argelino em prol 
da libertação do país.  Parte dessa experiência é descrita em  L’An V de la Révolution Algérienne. Paris: 
Cahiers libres, 1959.
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pensamento  da  crítica  francesa  de  finais  de  1960.  Nessa  acepção,  a  realização  do 

cinema político deveria ter como ponto de partida a crítica ao próprio cinema, visto que, a 

julgar pelos rumos políticos da Europa naquele período, muitos cineastas de esquerda 

ligados anteriormente à Nouvelle  Vague já viam a sétima arte com certa desilusão e 

desencantamento. Segundo Ismail Xavier, Godard passou por um momento acético de 

recusa da imagem379. Assim, esta desilusão levou ao ataque ao cinema, pois seria este o 

lugar  da desilusão,  do espetáculo e das manipulações que são próprias da indústria 

cultural – eis o gesto político de Godard e do grupo Dziga Vertov.

Glauber,  por  sua vez,  acreditava que o cinema político era aquele  que vinha 

sendo gestado fora da Europa: a exemplo das novas cinematografias que emergiram em 

África, Ásia e América Latina. Esta discussão é explicitada no filme  Le Vent d’Est (O 

vento do leste, 1970), dirigido pelo Grupo Dziga Vertov, do qual Godard fez parte. Numa 

sequência de aproximadamente dois minutos,  Glauber aparece em uma encruzilhada 

indicando o caminho do cinema político em resposta à pergunta de uma mulher grávida. 

Na  concepção  de  Glauber  Rocha,  o  cinema  político  era  aquele  do  terceiro  mundo, 

portanto, em viés diferente dos parâmetros europeus. Este desencontro ideológico entre 

Glauber e Godard tonifica esta divergência, e, possivelmente, a produção de Der Leone 

have sept cabeças acentua ainda mais a disjunção entre ambos.

O cineasta  buscou,  inclusive,  não  repetir  determinadas  fórmulas  de  filmes 

anteriores,  visto que,  para Glauber,  o método usado na filmagem era tão importante 

quanto o assunto a ser filmado.

No que se refere à alegoria na obra do cineasta, Ismail Xavier possui interessante 

observação  a  respeito.  Em  Alegorias  do  Subdesenvolvimento (1993)  assinala  que  o 

cineasta faz uso tanto de alegorias tradicionais quanto modernas. Se a primeira recorre a 

elementos simbólicos, como emblemas, signos e personagens caricatos, já a segunda 

faz  uso  de  uma  esquematização  em  que  as  figuras  condensam  aspectos  variados, 

“encarnando  numa unidade  singular  um conjunto  de  segmentos  da  sociedade,  uma 

convergência de posição política e inclinação psicológica.”380 O alerta do autor é oportuno 

para pensarmos alguns elementos do filme, pois Glauber recorre a um rico repertório 

simbólico cujos signos encerram significados que devem ser levados em conta para a 

compreensão de valores mais amplos, a exemplo da “Lança” de Zumbi, que representa o 

poder, ou o “osso” pertencente a Xobu, que simboliza as riquezas do continente africano, 

ou ainda a “marreta” que o padre desfere contra Pablo durante o exorcismo catártico, 

objeto símbolo do colonialismo religioso.  Nas cenas iniciais  do filme, o padre usa tal 

ferramenta para ferir a Terra e, em segundo momento, usa-a para pregar as mãos de 

379 XAVIER, I. O cinema político de de Glauber Rocha. Palestra SESC/Vila Mariana. 20.05.2011.
380 XAVIER, I. Alegorias do subdesenvolvimento. SP: Brasiliense, 1993, p.54.
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Marlene  à  moda  romana,  tal  como  ocorrera  com  Cristo  no  Gólgota381.  Ambos  são 

modelos significativos de alegorismo.

Em entrevista datada de 1969,  Glauber elucidou que “o público e a crítica de 

cinema sempre vê o filme como ilustração daquilo que é escrito, mas o cinema é uma 

linguagem que tem a possibilidade de expressão bem maior do que ilustrar o que está 

escrito”382.  Noutra  ocasião,  afirmou  ser  partidário  de  “um  cinema  que  não  deixa  a 

criatividade  estética  desaparecer  em  nome de  uma  objetividade  comercial  e  de  um 

imediatismo político”. Enfatiza-se que tais observações são valiosas para pensar o filme 

africano, notavelmente por seu radicalismo estético.

Esta perspectiva remete à recusa do método apregoado pelo cinema industrial, 

que  cria  cânones  estéticos  em  suas  filmografias.  Além  disso,  há  em  Glauber  uma 

preocupação em “abraçar” a história. Isso fica claro se levar em conta alguns temas de 

suas  obras:  o  misticismo  religioso,  a  marginalização  do  negro,  a  má  formação  da 

nacionalidade, o dilaceramento e a alienação da intelectualiade, as mazelas da política, o 

colonialismo e a revolução. Estas temáticas testificam algo próprio do seu cinema, ou 

seja, a tentativa de problematizar eventos que fazem relampejar o presente de tempos 

passados (na expressão de Walter Benjamin), com o passado continuando em aberto. 

Der Leone está eivado de uma linguagem fortemente pessoal, que possivelmente é uma 

forma encontrada pelo artista para lidar com o descompasso entre o projeto político de 

uma arte revolucionária e o colonialismo cultural, econômico e político que acomete os 

países  “subdesenvolvidos”.  A  este  respeito,  importa  recorrermos  à  significativa 

observação de Glauber acerca de uma teoria elaborada pelo cineasta Sergei Eisenstein, 

denominada princípio da anti-natura.

O anti-naturalismo de Glauber na esteira eiseinsteiniana 
Glauber Rocha,  ao discorrer  acerca das teorias de Sergei Eisentein,  observou 

que  em  dado  período  de  sua  vida  o  realizador  russo  flertou  com  a  arte  japonesa, 

escrevendo, inclusive, alguns artigos teóricos sobre as artes não-europeias, tendo em 

vista o deslocamento destas para o campo cinematográfico.  A afirmação de Glauber 

procede, pois a partir de junho de 1969 – portanto, antes da filmagem de Der Leone - a 

revista Cahier de cinema, ao publicar uma série de artigos do cineasta russo, refere-se 

381 Aqui se faz alusão à crucificação de cristo pelos romanos, cujas mãos foram pregadas na cruz. Em O 
Leão Marlene tem suas mãos atravessadas por estacas a moda do sacrifício cristão ocorrido no Gólgota, que 
em hebraico significa Lugar da Caveira.
382 ROCHA, R., entrevista sobre O Leão de sete cabeças. In: Acervo Tempo Glauber – RJ.
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ao  denominado  La  non-indifférente  nature (Néravnodouchnaia  priroda),  em  que 

Eisenstein aborda questões teóricas acerca da sétima arte383.

Contudo, é comum a Glauber o uso de uma dada teoria ou método, conferindo à 

obra um “feeling”, uma “impressão digital”, uma marca própria, a exemplo da teatralidade 

brechtiana afinada à estética surrealista de Artaud, já observada por Xavier384; da teoria 

psicanalítica de Frantz Fanon, aplicada em  A estétyka da fome (1965)385 etc. Daí ser 

lícito dizer que o mesmo ocorre com o princípio da  anti-natura, tomado emprestado a 

Eisenstein386,  que,  segundo  o  cineasta  baiano,  consiste  no  tratamento  radical  de 

determinada realidade de forma que, na mise-en-scène, prioriza-se a expressividade das 

personagens, com seus gestos, choques e tensões. Na sua ótica isto “serve para aguçar 

ainda mais os conflitos”387.

Na  mesma  esteira,  ao  discorrer  sobre  o  princípio  da  anti-natura,  Eisenstein 

observou  “Tomando  como  base  a  estrutura  da  emoção  humana,  ela  suscita 

infalivelmente a emoção, invocando, por consequência, todo o complexo de sentimentos 

de onde ela emana”388.  Desta feita,  o  princípio anti-naturalista recusa o realismo e o 

naturalismo, em prol de um retrato mais profundo da realidade. Nestas circunstâncias, o 

anti-naturalismo,  que  se  afasta  em  muito  do  realismo  estético  cunhado  pela  crítica 

literária  de  matriz  luckacsiana,  aproxima-se  mais  de  um  parâmetro  estético  da  arte 

japonesa (no caso de Eisenstein)389. Ou, nos termos de Glauber, da arte negro-africana, 

que expressa a realidade a partir de planos de significações estranhos às conceituaçòes 

canônicas  europeias,  a  exemplo  do  belo conceituado  por  Platão,  da  mimese  e  da 

verossimilhança aristotélica, da doxa, do  kairós, da  ars e da ethos de matriz greca, do 

juízo de gosto kantiano, da fenomenologia de Hegel, Sartre ou Hurserl, do materialismo 

de  Marx,  dos  preceitos  surrealistas  muito  ligados  aos  estudos  de  Freud  e  Jung  e, 

finalmente, mas não menos intrigante, do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss...a lista 

é extensa.

Por isto, qualquer discussão que problematize a arte ou a cultura negra mediante 

estas clivagens, denota uma incômoda preocupação de se definir perante o outro, como 

383 Cahier du Cinema, n.214, jul. 1969, p.15.
384 XAVIER, I. Prefácio. In: ROCHA, G. Revolução do Cinema Novo. SP: Cosac Naify, 2004, p.21.
385 A este respeito é interessante uma análise comparativa entre o manifesto de 1965 e a obra Os condenados 
da Terra, do psicanalista da Martinica.
386 Em seis edições da revista Cahier du Cinema, são publicadas os escritos do célebre cineasta russo em que 
ele  explica  o  princípio  de  anti-natura.  Interessante  notar  que  em julho  de  1969,  na  Cahier n.  214,  é 
publicada uma tradução dos escritos de Eisenstein explicando a  anti-natura e uma entrevista de Glauber 
Rocha sobre o filme Antônio das Mortes (O dragão da maldade contra o santo guerreiro, 1969)  
387 ROCHA, G.Entrevista sobre o Leão de Sete Cabeças. In: Tempo Glauber/RJ. Aúdio, 30 min.
388 EISENSTEIN, S. Ecrits d’Eisenstein (3):  La non-indifférente nature (1). In: Cahier du Cinema, abril. 
1969, n.211, p.14. (Tradução de nossa responsabilidade).
389 Para uma aproximação com a necessidade deste tipo de estudo é interessante a consulta ao trabalho 
desenvolvido por Karen Pinto Moriya sobre o mangá, em que se discute a visualidade da arte japonesa que 
se aproxima em muitos aspectos da arte de matriz africana. In: MORIYA, K. P. Reiventando os samurais: o  
mangá O Lobo Acompanhado de seu Filhote. Dissertação de Mestrado em História. SP: PUC-SP, 2011.

140



se não fosse possível discutir  valores locais ou próprios de uma cultura por meio de 

elementos que não lhes sejam estranhos. Lembrando Tolstoi, “quer ser universal, cante 

com a aldeia”. Face a isto, é oportuno a declaração de Glauber:
No terceiro mundo a maioria dos artistas e intelectuais julgam a arte e a realidade a partir 
de  uma  informação  filosófica  européia  e  [norte]  americana,  mesmo  as  pessoas 
revolucionárias são colonizadas mentalmente a maioria delas vê a realidade do terceiro 
mundo em função do que eles aprendem. E realmente esse papo já não me interessa 
mais. Eu sou do terceiro mundo, meu papo é outro. Eu não tenho o menor interesse pela 
cultura européia moderna. A cultura européia moderna é uma cultura que tenta se salvar 
ainda indo em direção ao terceiro mundo.390

Mais adiante, sobre a arte negra, Glauber elucida que “essa arte é toda fundada 

na anti-natura [...] uma máscara negra é uma expressão contra a expressão realista, mas 

que revela muito mais”. Estas afirmações harmonizam com opiniões de grande parte de 

críticos  e  intelectuais  africanos  que,  inclusive,  tem  problematizado  suas  práticas  e 

manifestações artísticas levando em conta os valores cosmogônicos da “aldeia”. Daí o 

alerta do escritor Kotchy N’Guessan:
Na África o conceito de beleza se relaciona à noção de globalidade do mundo [...]. Na 
Europa, ao contrário, o problema da estética se põe a partir de Platão que hierarquiza o 
mundo a partir  da conceituação de um belo  absoluto,  belo  em si,  por  si,  universal  e 
transcedental.391

De forma correlata, o crítico nigeriano Moyibi Amoda discorre sobre os preceitos e 

parâmetros da arte negra:
Eu gostaria de observar que minha concepção de arte, mais especificamente Arte Negra, 
é que ela possui um valor de coletividade, funcionalidade e de comprometimento e que, 
talvez em decorrência da consciência nacional, são atualmente inválidos [...] Falo de uma 
coletividade, porque considero que a arte advém da experiência coletiva do povo negro. 
Do mesmo modo, quando falo do comprometimento, discorro sobre o compromisso da 
arte com a mudança, mudança revolucionária. Digo ser funcional, por sua função na vida 
das pessoas. A função desta arte no mundo se difere dos parâmetros da arte branca, a 
exemplo dos artefatos preservados em museus, que as pessoas visitam para se sentirem 
estimuladas a partir de um plano de letargia que se insere noutro tipo de letargia392.

390 ROCHA, G. Entrevista sobre o Leão de Sete Cabeças. Ibidem.
391 N’GUESSAN, M. B. K.  Allocution.  In: Colloque sur Litterature et Esthetique negro-africaines. Dakar: 
Les Nouvelles Editions Africaines, 1979, p.7. (Tradução de nossa responsabilidade).
392 AMODA,  M.  Functionalistic  art:black  esthetics  and  the  dialetic  of  esthetic  judgment. Idem,  p.49. 
(Tradução de nossa responsabilidade).
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A protagonista de La Noire de..., Diouana, entra em disputa com sua patroa francesa pela 
máscara africana. A máscara possui forte conotação simbólica, que reforça a identidade da 

personagem. Fonte: DVD La Noire de..., 1966, 65min.

Para Glauber,  o  naturalismo aproxima a realidade  de um registro documental 

etnologizante (a exemplo dos filmes de Jean Rouch), ao passo que o princípio da anti-

natura se aproximaria mais dos sentimentos e emoções em detrimento da lógica ou dos 

grandes sistemas universais. Eis a observação em que o cineasta fala da radicalidade 

estética presente na arte negra:
O princípio da anti-natureza está na arte africana e no tropicalismo. É realmente a ruptura 
de um aspecto natural  da realidade para representar  algo mais profundo.  Você pode 
representar uma cena inteiramente realista mais da forma mais radical [...] revelando o 
que o homem pensa e o que ele sente [...] isso tem muito a ver com a arte negra, como  
teria a ver com toda arte não europeia, a arte da dança, arte da escultura, e o Eisenstein 
escrevia a tese da anti-natura que também é conhecida como ‘indiferente- natura393.

Esta  estética,  mencionada  por  Glauber,  também  remete  às  tradições  orais 

africanas, pois se desenvolvem a partir de uma percepção auditiva e gestual, veiculada 

sensorialmente em diálogo contínuo com a ancestralidade. Possivelmente é este o maior 

ponto de convergência entre Glauber Rocha e Sembene Ousmane, pois a oralidade se 

configura como pólo imantador da estética de ambos. Em Der Leone,  “apresentam-se” 

ritos dos congoleses por meio de performances orais, manifestadas através de cantos, 

danças,  rituais  e  coreografias.  Em  Ceddo,394 a  palavra  é  lei,  porque  falada,  é 

393 ROCHA, G. Idem..
394 Vide análise mais adiante.
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cosmogonia,  porque  proverbial.  Enfim,  é  a  partir  dos  debates  orais  que  as  grandes 

decisões são tomadas.

Talvez os valores presentes nessas obras possam soar para um telespectador 

ocidental como um alegorismo exarcebado e confuso, ao passo que para os africanos é 

algo mais próximo à sua cultura, ao seu modo de pensar, agir e interagir com o mundo. 

Tampouco se pode perder  de vista que para  grande  parte da cinefilia  europeia  das 

décadas de 1960 e 1970, a África só poderia ser destilada a partir do viés academicista-

cientificista à moda de Rouch ou retratada como um cenário selvagem a ser desbravado. 

Daí a recorrência às ações civilizatórias e humanitárias de agentes europeus ou norte-

americanos, seja ele um padre, um general, um rei, um ditador ou um representante da 

burguesia  nacional.  Para um pensar  cartesiano,  uma cosmogonia jamais poderia ser 

indício  de  uma  filosofia  ou  saber,  pois  em  boa  aritmética  a  impossibilidade  de 

enquadramento de um fenômeno no gabarito da razão seria a condição  sine qua non 

para a sua negação enquanto portador de conhecimento.

No filme, os congoleses se manifestam por meio da dança, rito, música, através 

de expressões condizentes com o estilo de representação africano. Merece ser lembrada 

a cena em que Marlene, antes de ser sacrificada pelo Padre pregador, aparece nua em 

uma jaula, como se fosse uma fera. Há aí, provavelmente, uma intenção de desmistificar 

um padrão de beleza hollywodiano, ou seja, a estética branca comum aos filmes norte 

americanos da época.  No viés  glaubeisensteiniano,  Marlene  é o que é,  bela  porque 

selvagem.

A personagem Marlene (Rada Rassimov) é sacrificada pelo padre pregador (Jean-Pierre Léaud), 
ambos representantes do colonialismo em África. Fonte: Dvd O Leão de sete cabeças, 1969, 95min.

Ambas  as  cenas  são  exemplos  significativos  de  uma  mise-en-scène anti-

naturalista. Também pode-se citar a seqüência inicial  em que os congoleses velam o 

corpo de um morto e fazem Zumbi “baixar” por meio de uma dança altamente estilizada. 
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A cena em questão nos põe em contato com um rito local, como se fosse um convite à 

iniciação daquela prática,  na qual a comunidade é retratada de modo próximo à sua 

cosmogonia.  As  tradições  manifestadas  chegam  por  meio  de  performances orais  à 

medida que a cerimônia se abre para o olhar. Por meio de longo plano seqüência, somos 

levados à presença de Zumbi, que aparenta vir de outro continente ou país (América do 

Sul ou Brasil). Ele porta uma lança, símbolo da resistência africana. A câmera passeia 

pelo local. Danças e cantos reforçam o rito.

Congoleses em performance oral com destaque para movimentos corporais,
suas vozes ecoam os nomes de nações africanas. Fonte: Dvd Der Leone have sept cabeças

Outro exemplo deste elemento próprio da cultura local dos congoleses reaparece 

no  bloco V, em que os africanos se apresentam pendurados em galhos de árvores a 

cantar. O governador alemão pede que desçam. Uma vez organizados em filas, suas 

vidas são ceifadas com tiros à queima roupa. Noutra cena, uma menina aparece olhando 

para  a  câmera,  um recurso bem próprio  do  cinema moderno,  em que  a  câmera se 

apresenta  como  o  corpo,  interagindo  de  forma  explícita  com  a  personagem  e, 

consequentemente, com o telespectador. Gritos seguem pontuando a cena. Ao fundo, os 

negros  aparecem  movimentando  os  braços  como  se  fossem  pássaros.  Bradam  os 

nomes  de  nações  africanas:  Congo,  Brazza,  Mali,  Guiné,  Nigéria,  Angola,  Chade, 

Moçambique, Tanzânia, África do Sul, Argélia, Gana, Costa do Marfim, Uganda, Zâmbia 

e  demais  países.  A  câmera  enquadra  a  jovem  menina  em  close  up,  enquanto  os 

personagens  continuam  gritando  o  nome  dos  países  africanos.  As  sequencias 

explicitadas são exemplos de alegorias que recorrem às tradições orais africanas para a 
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construção  de  uma  narrativa,  priorizando  emoções  em  detrimento  da  lógica.  Tudo 

cimentado por uma mise-en-scène particular, que bebe no princípio anti-naturalista.. 
O significado que Glauber confere à cultura africana em Der Leone, que inclusive 

já era observável em  Barravento,  implica na aceitação destes valores como prática e 

manifestações capazes de selar um diálogo entre as nações terceiro-mundistas que, via 

de regra, sofrem das mesmas contradições do “subdesenvolvimento”:  intelectualidade 

colonizada, cultura colonizada e cinema colonizado. Por isso o cineasta sai em defesa 

dos valores de caráter popular,  pois segundo ele “A África só aguentou 500 anos de 

colonialismo devido à sua riqueza cultural”395. Mais adiante enfatiza, “Um povo nulo de 

cultura é um povo preparado para a dominação”. Com efeito, para Glauber a cultura afro 

nutre a crítica aos valores do colonizador: academicismo vs. tradição oral; cristianismo 

vs. cosmogonia africana, misticismo vs. racionalismo.

É bom lembrar que, embora filmado em Congo-Brazzaville, Der Leone representa 

a África negra em seu todo. Não há menção alguma a um lugar específico, o que reforça 

a ideia de que o espaço é uma espécie de microcosmo do continente negro. A própria 

referência que é feita aos principais colonizadores da África valida este argumento. Der 

Leone é um filme de aspectos cosmopolitas que parte de problemas locais. Se a dor, a 

exploração e a privação da liberdade são frutos dos avatares colonialistas promovidos 

pelas  potências  do  centro,  refletem-se  na  subjetividade  dos  povos  de  países 

“periféricos”.  Advém daí  a “fome”,  o complexo de inferioridade,  a necessidade de se 

definir perante o outro, as divisões internas, o racismo, o exílio forçado, as limitações 

técnicas e tecnológicas, as guerras civis, as fronteiras geográficas, o tráfico de armas e 

mentes, a dependência econômica, a destruição da vida comunitária, a subserviência, os 

filmes de Tarzan e o Museu do Homem. A própria noção de “fome” deve ser pensada a 

partir  desta  conjuntura  mais  ampla,  enquanto  problemas que rondam o cotidiano  do 

Terceiro Mundo.

Contudo,  o  fato  do cineasta  representar  Brazzaville  como um microcosmo da 

África pode incorrer  num risco,  que consiste no ofuscamento das particularidades de 

algumas regiões do continente. Devemos ter em conta que em África vivem e convivem 

inúmeras etnias, cujos valores culturais estão além e aquém das fronteiras dos territórios 

nacionais. Se há a língua do colonizador, que serve à administração local, há a língua 

local, por meio da qual os valores do colonizador são questionados. Se há os liceus que 

ensinam os feitos de Napoleão  e De Gaulle,  há  griôs  que narram as conquistas de 

Sundjata, fundador do Império Mandinga. Se há igrejas e mesquitas que professam a fé 

cristã e islâmica,  há gerações de anciães que ensinam as tradições às sombras dos 

baobás.  Tudo  para  dizer  que  em  África  há  a  convivência  destes  opostos,  que  se 

395 ROCHA, G. Entrevista sobre O Leão de sete cabeças. Tempo Glauber – RJ.
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refletem, até os dias de hoje, nas práticas cotidianas. Claro está que O Leão, de Glauber, 

não mergulhou nestes aspectos porque sua proposta era outra, mas isto não significa 

que elas não devem ser lembradas.

Der Leone have sept cabeças também chama atenção por sua forte teatralidade, 

mantendo um diálogo estreito com a estética de Bertold Brecht, influência benquista a 

um número considerável de cineastas do chamado cinema moderno. Cabe esclarecer 

que em Glauber a grande referência brechtiana consiste no espetáculo épico-didático 

que, como de praxe, passa por um ressignificado, ganhando uma conotação ainda mais 

pessoal. Na ótica de Ismail Xavier, “Vale dizer épico didático nos seus termos [Glauber] 

não nos de Brecht,  uma inspiração celebrada e  incorporada,  mas sem a articulação 

maior  do  método  e  de  seus  pressupostos.”396 Nessa  esteira,  o  épico-didatismo 

glauberiano consiste na desnaturalização dos valores dados. A imagem se emancipa da 

linguagem escrita, flertando com as chamadas artes do espetáculo e das performances - 

teatro, dança e música. Com esse mesmo olhar, Ruy Gardnier, observa que no cinema 

de Glauber Rocha, pós-Leão de Sete Cabeças, “a forma cinematográfica é trabalhada 

mais radicalmente no sentido de descondicionar o espectador dos nexos narrativos e da 

mediação da ‘voz do autor’,  utilizando a frontalidade das situações – frequentemente 

gratuitas e exageradas, fascinantes pelo excesso visual (aí o épico) – para liberar nossos 

olhares (aí o didático) e nos impelir a indagar a questão revolucionária.”397 Enfim, pelo 

exposto,  talvez tem-se elementos suficientes para compreender  o épico-didatismo do 

autor de Der Leone.

Os atores entram e saem de cena como numa peça de teatro, enquanto a câmera 

continua a filmar o espetáculo. Não são poucos os momentos em que as personagens 

falam  diretamente  para  a  câmera,  como  se  estivessem  a  desafiar  o  telespectador, 

recurso bem semelhante ao teatro de Brecht, traço constante na estética glauberiana. 

Cabe  lembrar  que  o  discurso  direto  para  a  câmera  também  remete  à  linguagem 

televisiva. Conforme observado pelo cubano Daniel Diaz Torres398. Segundo o autor, a 

cena em que Xobu oferece uma publicidade cantada sobre o reformismo, sob uma ótica 

progressista, faz lembrar os comerciais televisivos, que, inclusive, configuram-se como 

um forte veículo midiáticos usado por países imperialistas.

396 XAVIER, I. Prefácio, op. cit, p.21.
397 Op, cit. p.60.
398 TORRES, D. D. El Leon de Siete Cabezas – Una conversación con Glauber Rocha. Granma: La Habana, 
03.11.1971.
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A personagem do Dr. Xobu (André Segolo) faz publicidade das benesses do colonialismo. 
Fonte: Dvd Der Leone, Idem.

Em muitas  cenas do filme notam-se certo  despojamento  na  performance dos 

atores, passando a ideia de improviso, demonstrando que apesar da existência de um 

roteiro, era no ato da filmagem que as perspectivas se definiam. Dos discursos, diálogos, 

escolhas e interações das persongens, era comum a Glauber modificar o roteiro durante 

a produção do filme.  Em  Der Leone, isso foi  quase uma regra,  pois  a proposta era 

justamente  essa,  evitar  esquematizações  em  prol  da  expressividade  dos  planos.  O 

método que no filme africano é embrionário, foi melhor explorado em A Idade da Terra. 

Aquilo  que  o  próprio  Glauber  chamou  de  montagem  nuclear,  com  planos  quase 

independentes um dos outros. Talvez isso fique mais claro se levar em conta os planos 

nos quais as performances corporais são mais exploradas, a exemplo da cena no início 

do  filme  entre  Marlene  e  o  agente  da  CIA.  Talvez,  cada  um  destes  planos  sejam 

possuidores de uma expressividade que caso fosse mudada sua ordem no filme não 

prejudicaria  a  compreensão  da  obra  em  sua  totalidade,  embora  seguisse  por  outro 

itinerário.  A linguagem com a qual dialoga não é a da escrita literária,  mas das artes 

dramáticas, da música, da dança, nutrida pelas tradições orais africanas, o que explica o 

porquê do filme ser permeado de elipses e pontuações na forma de narrar, de dialéticas 

de planos no âmbito da montagem, em que as formas de enquadramento raramente se 

repetem.

A  título  de  exemplo,  vejamos  um  esquema  com  a  transição  de  planos  das 

primeiras quatro cenas do filme (sequencia de imagens): Plano Americano (PA: Marlene 

e o agente da CIA – plano 1), seguido por Plano Geral  em contre-plongée (PG: Padre 

subindo um monte – plano 2), que nos leva a um Plano Fixo com câmera-baixa (PF: 

Padre em meio a mulheres e crianças – plano 3), e por sua vez dá lugar a um Plano 

Sequência (PS – plano 4 ).
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Plano 1 - Plano Americano – 
Câmera ágil que passeia pelo corpo de Marlene e do agente da Cia.

Plano  2 – Plano geral em contre-plongée – 
O padre pregador recita passagens do Apocalipse enquanto sobe o monte – 

a forma de enquadramento tende à diminuí-lo,  talvez sugerindo a incongruência de seu  
projeto cristão civilizatório em Brazzaville.

Plano 3 - Plano fixo - O padre pregador em meio às mulheres congolesas, suas palavras e  
performance destoa das práticas locais.
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Plano 4 – Plano sequência – em longa sequência a câmera passeia pela cerimônia 
que faz Zumbi “baixar como num ritual de macumba”.

Apesar  de  uma  observação  demasiadamente  técnica,  não  deixa  de  ser 

interessante,  pois  permite estar  atento a este modo peculiar  da montagem do filme. 

Segundo Glauber, “Este método extermina todos os sistemas acadêmicos. Daí floresce 

as mil flores do estilo – a revelação do homem e do mundo.”399 

Cabe aqui um parênteses, quando o cineasta dirige críticas ao academicismo é 

impossível não estabelecer um paralelo entre ciência e colonialismo, pois tanto na África 

quanto no Brasil o conhecimento, mediado quase sempre por meio da palavra escrita, foi 

um dos recursos mais eficazes para legitimar a civilidade europeia frente à “barbárie” de 

povos não europeus, muitos dos quais considerados “ágrafos”. Ou seja, a famigerada 

dicotomia entre erudito/popular, cultura do povo/cultura bacharelesca, religião/misticismo, 

escrita/oralidade foi levada a cabo para minimizar a importância e significado do outro. 

Em África,  as  primeiras  escolas  possuíam os  conteúdos  pedagógicos  adaptados  do 

ensino  francês,  portanto  calcados  nos  valores  do  colonizador,  cuja  história  local  se 

ancorava  à  história  nacional  francesa.  Foi  a  partir  de  tais  valores  que  os  primeiros 

profissionais  do  continente  foram  formados:  professores,  enfermeiros,  monitores  e 

administradores. Foi este caráter colonialista da escola em África que levou o escritor 

senegalês Cheikh Hamidou Kane400 a compará-la a uma arma:
Tal como a arma, ela possui a eficácia de instrumento de combate, sendo mais eficaz 
para perpetuar a conquista. A arma contrai os corpos, a escola fascina as almas. Onde a 
arma faz um buraco de cinzas e de morte, antes que o homem, de modo persistente, 

399 ROCHA, G. Montagem. Arquivos Pessoais. Cinemateca Brasileira, GR-LE. 08/002.
400 O romance de Hamidou Kane é um clássico da literatura africana que conta a história do jovem Samba 
Diallo, herói dos Diallobé. O romance narra a sua passagem pela escola corânica e pela escola dos brancos. 
O livro datado de 1961 recebeu o grande Prêmio de Literatura da África Negra.

149



surja dentre as ruínas, a escola nova instala sua paz. A manhã da ressurreição será uma 
manhã abençoada pela virtude apaziguadora da escola.401

No que se refere à marca brechtiana em Glauber, isto já é um dado de seus 

primeiros filmes, a exemplo da teatralidade de Deus e o diabo e O dragão da maldade. 

Cabe  lembrar  que a  desnaturalização  usada tanto  pelo  cineasta  baiano  quanto  pelo 

dramaturgo  alemão  “sacode”  o  mundo  confortável  do  espectador,  em  que  a 

representação do mundo real  é recusada em benefício  de um mundo transformável, 

passando a ideia de uma possível intervenção na realidade. Ismail Xavier alerta acerca 

desta afinidade entre Glauber-Brecht. Ao analisar Deus e o Diabo, Xavier assinala que: 
No seu aspecto funcional, a modulação do filme cria brechas para diferentes formas de 
intervenção  do  narrador.  Na  sua  descontinuidade,  abre  espaço  para  comentários 
explícitos sobre o próprio imaginário. Temos uma representação que distende o tempo, 
interrompe  a  ação  para  comentá-la  e  bloqueia  certos  gestos  para  sublinhar  sua 
significação social, como em Brecht.402

Contudo,  a  ideia  de  desnaturalizar  a  realidade  é  um  aspecto  que  subjaz  às 

tradições orais africanas, já que dialoga com a cosmogonia que lhe é própria. A julgar 

pelo diálogo de Glauber com os elementos afro cosmogônicos, os valores são criativos, 

porque mutáveis. As personagens tendem a rasgar o véu naturalizante da montagem 

pontuada  e  de uma narração mais  verossímil.  Conforme observou Ruy Gardnier,  “A 

intenção  [...]  é  dramatizar  situações  sociais  e  políticas,  recusando  o  naturalismo 

psicológico e utilizando a forma cinematográfica para criar perturbações na fruição do 

público.”403 Este  método  de  trabalho  esta  bem  afinado  com  os  narrativas  dos  griôs 

africanos que igualmente “dramatizam situações sociais e políticas” de seu povo. Mais 

adiante, o autor complementa que “A partir de O Leão de Sete cabeças e de Cabezas 

Cortadas,  no  entanto,  o  épico  didático  de  Glauber  largará  o  mundo  ‘consciente’  e 

passará a encenar um teatro do inconsciente, como se as condições de exploração e de 

dominção não fossem apenas dados factuais, mas acima de tudo arquétipos encravados 

no fundo do subconsciente dos povos do Terceiro Mundo.”404

O itinerário de  Der Leone  é bem marcado, o caminho para a revolução negra 

numa  África  em  ebulição.  Entretanto,  apesar  de  ser  uma  crítica  anticolonialista  e 

antiimperialista,  o  filme  não  pode  ser  pensado  apenas  a  partir  da  dicotomia 

colonizadores/colonizados,  pois  as  ações  das  personagens  não  são  simples,  muito 

401 KANE, Cheikh Hamidou Kane.  L’Aventure ambiguë,  Paris: Julliard, 1961, p. 66. (Tradução de nossa 
responsabilidade).
402 Sertão Mar, op. Cit, p.101.
403 Op. Cit, p.60.
404 Ibidem.
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menos previsíveis. Vale lembrar que o padre que aprisiona o guerrilheiro revolucionário 

Pablo é o mesmo que sacrifica a “musa” colonialista Marlene, da mesma forma que o Dr. 

Xobu  configura-se  como  um  colonizador  às  avessas,  espelho  deformado  de  seus 

algozes europeus. Contudo, antes de entrar nestas questões, é interessante observar o 

comentário do diretor acerca de sua obra: 
Uma  história  geral  do  colonialismo  euro-americano  na  África,  uma  epopéia  africana, 
preocupada em pensar do ponto de vista do Terceiro Mundo, por oposição aos filmes 
comerciais que tratam de safáris, ao tipo de concepção dos brancos em relação àquele 
continente. É uma teoria sobre a possibilidade de um cinema político. Escolhi a África 
porque me pareceu um continente com problemas semelhantes ao do Brasil405.

Aparentemente  estas  ambiguidades  da  qual  fala  Glauber  já  estava 

contextualizada  em  Deus  e  o  diabo  e  O  dragão  da  maldade,  como  forma  de 

problematizar a realidade a partir do ponto de vista de povos em consolidação ou em 

busca de identidade. Já Der Leone assevera acerca do esteticismo dos filmes que tem 

retratado a África por meio da miopia colonialista. Daí ser o filme igualmente a síntese da 

diáspora vivida pelo próprio cineasta, em que é desvelada as muitas facetas do “Leão 

colonizador”: política, cultural, econômica, estética, religiosa, intelectual e mental – eis as 

sete cabeças.

Abordar o colonialismo a partir de uma visão terceiro mundista, para o cineasta, 

implicou em fazer uso de uma linguagem alheia ao convencional, tendo em vista o local 

em que o filme foi rodado, o que novamente remete aos inúmeros valores afro presentes 

em todas as suas obras, nutridos pelas tradições orais. Isto reforça ainda mais a ideia de 

que Der Leone emerge dentro de um jogo político de grande amplitude, em que Glauber 

enfatiza este cinema autoral  que, na observação de Ismail  Xavier,  sela o casamento 

entre reflexão crítica e criação estética.

Neste contexto conturbado de fins de 1960, o cineasta declarou que seu filme 

africano foi inspirado pelo Apocalipse de S. João, o que leva a perguntar sobre o paralelo 

estabelecido entre Der Leone e o livro canônico:
O Leão de Sete Cabeças é um filme adaptado livremente do livro  de Apocalipse,  da 
Bíblia, me desculpem a pretensão. Mas eu disse ‘livremente’, isto é, a estória de uma 
besta coberta de ouro que domina todos os povos, tribos e nações e a estória das bestas 
auxiliares e das bestas dominadas que se revoltam contra a besta de ouro da violência.406

Palavras  como  “bestas”,  “nações”,  “tribos”,  “violência”,  “revolta”  ganham  uma 

dimensão  importante  no  filme  de  Glauber,  na  medida  em  que  há  uma  distensão 

semântica de tais categorias, a partir da qual a escatologia bíblica é eclipsada em prol da 

luta anticolonialista que tem hora e lugar marcado, a África do presente. Entretanto, o 

405 ROCHA, G. Filmografia – O leão de Sete Cabeças. 1970. Disponível em: 
www.tempoglauber.com.br/glauber/Filmografia/leao.htm. Acesso em: 11.05.2011.
406 ROCHA, G. Caderno de anotações do filme O Leão de sete cabeças, In: Cinemateca Brasileira/Arquivos 
Pessoais.
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fato do cineasta fazer este paralelo com o Apocalipse, não é algo gratuito, pois dos 66 

livros bíblicos, é neste em que a teleologia cristã é mais nítida. Ou seja, a obra faz uso 

de  um  simbolismo  escatológico  (extremamente  alegórico),  para  explicar,  na  esteira 

maniqueísta, o final dos tempos. Daí a protuberância de signos, símbolos, emblemas e 

números  cabalísticos:  as  sete  igrejas,  os  sete  selos,  os  quatro  cavaleiros,  os  sete 

candelabros, os sete anjos, as sete cabeças, a besta de ouro, o leão e o juízo final. De 

acordo com a profecia, Deus julgará seu povo à sua maneira e uma nova relação será 

selada entre Criador e criaturas. Em Apocalipse, a meta da história, para além e aquém 

do  tempo  terreno,  é  a  realização  plena  do  pacto  (leia-se  aliança)  de  Deus  com  a 

humanidade, numa vida inteiramente imortal. 

Significa dizer que o fim da história é o julgamento a partir do qual se manifestará 

a vida407. Possivelmente, Glauber fez uso de tal epifania a partir de uma intencionalidade 

herética, pois se é verdade que a narrativa do livro de S. João nutre parte de seu filme, 

também é verdade que as alegorias apocalípticas são recriadas e re-investidas de novos 

significados. Porém, a teleologia perseguida por Glauber não vai ao encontro de uma 

intervenção divina via juízo final, que recriará uma nova Jerusalém, pois é um ímpeto 

que ultrapassa o misticismo cristão, desdobrando-se na luta revolucionária. Contudo, a 

despeito da via teleológica de matriz cristã, a espiritualidade africana e demais crenças 

não são negadas, pois são justamente elas que sedimentam e reforçam o diálogo entre a 

cultura africana e afro-brasileira. Ora, não se pode esquecer que é através do ritual que 

os africanos conseguem invocar Zumbi, personagem cara à História do Brasil que, na 

épica glauberiana, encarna o espírito revolucionário “decolonialista”.

Noutra passagem do livro bíblico lê-se, “Vi, então, a Besta reunida com os reis da 

terra e com seus exércitos, para guerrear contra o Cavaleiro e seu exército. A Besta, 

porém,  foi  pega  junto  com o falso  profeta,  que  operava maravilhas  na  presença  da 

Besta.”408 O  trecho  é  igualmente  significativo  pois  tangencia  arquétipos  usados  por 

Glauber para criar algumas personagens. A título analítico, é possível fazer um paralelo 

entre  a  cúpula  dos  colonizadores  e  os  possíveis  “reis  da  terra”,  notavelmente  se 

pensarmos  nas  monarquias/ditaduras  imperialistas  nos  moldes  ocidentais:  dos 

Bourbons,  aos  Habsburgos,  passando  pelos  Avis,  Oranges,  Braganças,  De  Gaulles, 

Hitler,  Roosevelt,  Leopoldo I  e II,  Boukassar,  Marshal  e Truman; ou ainda,  Pinochet, 

Salazar, Stalin, Mussolini, Castelo Branco, Médici,  Geisel etc. Sendo assim, a “Besta” 

representaria a devoradora Marlene? E Zumbi um possível “Cavaleiro”? Pablo, o chefe 

de um “exército” de revolucionários congoleses, que bradam contra o colonialismo? Isso 

sem esquecer  do Padre pregador  (falso  profeta)  que relata  a  vinda da Besta  (eis  a 

profecia), mas que fala de uma realidade estranha aos africanos (eis a falsidade). Enfim, 

407 Bíblia Sagrada, Apocalipse, cap. 20, vs. 1-15.
408 Idem, cap. 19, vs. 19-20.
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não há necessidade de responder estas questões, pois o mais interessante é mostrar o 

paralelo  das  personagens  de  ambas  as  obras.  Se  em  Apocalipse as  entidades  são 

representantes de um jogo maniqueísta próprio da teleologia cristã, em  Der Leone as 

personagens  são  representantes  de  grupos  e  categorias  que  encenam  suas 

performances no palco da vida social, cuja ribalta ora ofusca ora ilumina o proscênio da 

luta revolucionária.

O paralelo estabelecido por Glauber, entre tempo presente e “fim dos tempos” na 

esteira apocalíptica pode ser mais bem compreendido ao levar em conta as conjunturas 

não menos “geo-apocalípticas” de fins das décadas de 1960. Ou seja,  o contexto da 

guerra fria marcado pela bipolaridade do poder entre EUA e URSS, a partir da qual o 

planeta estava dividido entre Primeiro Mundo (capitalistas), Segundo Mundo (socialistas) 

e  países  não-alinhados  (África,  América  Latina  e  Ásia).  Soma-se  a  isso  a  corrida 

armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, que passava ao mundo a ideia de 

uma iminente catástrofe (apocalipse),  dada a proliferação de armas de destruição em 

massa, quase sempre testadas nas chamadas “periferias do capitalismo” – Indochina, 

Vietnã, Argélia, Afeganistão, Angola etc. Enfim, este cenário de fins de 1960 e início de 

1970 aproximava-se bem mais do  Apocalipse de S. João do que do  pentatêutico de 

Moisés409.  Daí  não  ser  obsequioso  dizer  que  ter  isto  em  conta  ajuda  a  melhor 

compreender  o  teor  dos  gritos  revolucionários  que  ecoam  das  bocas  e  gestos  dos 

congoleses de  Der Leone.  Cabe lembrar que,  naquele  período,  havia  uma produção 

ávida por parte destes intelectuais  da diáspora negro-africana,  cujas obras saiam em 

defesa  da  emancipação  política,  econômica  e  cultural  das  nações  africanas.  Parte 

considerável  da  produção  intelectual  de  Sembene  Ousmane,  notadamente  os  seus 

primeiros filmes, datam deste período.

Para além  apocalipse  e coexistência pacífica, Hugo Carvana, que interpretou o 

mercenário  português,  também assinalou  que o  filme igualmente  se inspirou em um 

canto africano,  denominado  Canção da Liberdade410.  Tal  declaração é  extremamente 

significativa, pois vai ao encontro das tradições orais que temos buscado desvelar no 

filme.  Além  do  mais,  ao  pensar  na  teleologia  apocalíptica  da  obra,  face  ao  projeto 

revolucionário,  não  resta  dúvida  de  que  o  alvo  da  revolução  é  a  emancipação  do 

colonizado,  em  todas  as  suas  instâncias:  culturais,  políticas,  econômicas,  mentais, 

psicológicas e até mesmo espirituais. Como a luta colonial implica na criação de homens 

novos, o cinema tornou-se um importante veículo neste processo revonador e decolonial. 

Um vetor cuja intensidade, direção e sentido buscam a liberdade apregoada pelas vozes 

que gritam “Morte ao colonialismo”.
409 Embora  não  comprovada  científicamente,  muitos  exegetas  atribuem  a  Moisés  a  autoria  dos  cinco 
primeiros livros bíblicos (pentatêutico), talvez pelo estilo narrativo ou ainda pela importância e significado 
do demagogo para a cultura judaico-cristã.
410 ROCHA, G. Entrevista, Arquivos pessoais, Tempo Glauber/RJ. (aúdio).
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 Quem é quem no Leão de Glauber
Em Der Leone have sept cabeças, a própria composição do elenco se coaduna à 

poliglossia impressa ao nome do filme, pois se é verdade que o título nos remete a um 

recurso mitológico, metafórico e poético, também é verdade que os atores e a equipe de 

filmagem pertencem a diferentes nacionalidades, o que imprime à obra um caráter ainda 

mais internacionalista e tricontinental:

Personagem Identidade Nacionalidade / How-know
Pablo (guerrilheiro latino) Giulio Broghi Italiano – ator de teatro vindo 

do Piccolo Teatro de Milano
Agente americano (CIA) Gabriele Tintin Italiano  –  ator  com  vasta 

experiência  cinematográfica 
na Itália e EUA (casado com a 
atriz  brasileira  Norma 
Benguell)

Mercenário português Hugo Carvana Brasileiro  –  trabalhou  com 
Glauber em Terra em transe e 
O dragão da maldade 

Governador Alemão René Koldhoffer Alemão  –  trabalhou  com 
alguns  cineastas  do  neo-
realismo  italiano  (Visconti)  e 
no  teatro  berlinense, 
encenando  inúmeras  peças 
de Bertold Brecht

Padre Pregador Jean-Pierre Léaud Francês  –  ator  da  Nouvelle 
Vague,  consagrou-se  com  o 
personagem  Antoine  Doinel 
em  Os  incompreendidos 
(1959),  de  François  Truffaut, 
chegando  a  trabalhar  com 
Godard  e  cineastas 
brasileiros.

Marlene  -   a  besta  da 
violência

Rada Rassimov Sérvia  (radicada  na  Itália)  – 
popularizou-se nos chamados 
western  spaghetti e 
posteriormente em programas 
de televisão

Zumbi  –  o  libertador 
“tiermondiste”

Baiack Congolês,  ator  local, 
convidado  por  Glauber  na 
ocasião das filmagens

Dr.  Xobu  –  um 
“toubanonizado”

André Segolo Congolês,  ator  local,  chamou 
a atenção de Glauber por sua 
desenvoltura. 

Assim  como  os  atores,  as  equipes  de  filmagens  são  oriundas  de  diferentes 

nacionalidades,  como  o  diretor  de  produção  Giancarlo  Santi  (italiano),  o  auxiliar  de 

produção Miguel Samba (congolês), o fotógrafo Guido Cosulich (italiano), que trabalhou 

com Joaquim Pedro Andrade em Macunaíma, portanto, já familiarizado com a iluminação 

tropical e tomadas externas411. Outro fator interessante diz respeito à música do filme, em 

cuja  trilha  há  desde  a  musicalidade  local  de  Congo-Brazzaville,  passando  pelos 
411 É interessante notar que a fotografia de  Der Leone  assemelha-se em muito a de  Macunaíma. Segundo 
Glauber,  foi  este um dos grandes motivos que o encorajou a convidar  o fotógrafo Guido Cosulich para 
realizar a fotografia do filme africano. 
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instrumentais  do violonista  Baden Powell  de Aquino412,  até versões do hino nacional 

francês cantado pela voz negra de Clementina de Jesus. As cenas em que aparecem os 

africanos são reforçadas por músicas e cantos, o que obriga a analisá-las em conjunto e 

não  de  forma  isolada.  A  musicalidade  africana  entra  como  um  fator  de  grande 

importância,  elemento  que  reforça  as  ações  das  personagens,  uma  espécie  de 

“vestimenta” sonora,  que permite identificar  o entrelaçamento dos atores ao longo do 

filme.  A  exemplo  da  cena  em que  os  negros  dançam e  fazem Zumbi  “baixar”,  que 

evidencia o valor crioulizado de uma prática cultural comum aos africanos da diáspora, 

cujas raízes não são atávicas,  porque compósitas.  Implica em reconhecer similitudes 

entre as práticas de Brazzaville, da Praia de Buraquinho, na Bahia, das Antilhas, e da 

Costa Oeste da África, se for possível pensar em termos mais amplos, conforme visto em 

capítulo  anterior.  Há  uma  onda  que  moveu  tudo  isso,  cuja  maré  foi  a  mesma que 

conduziu os navios negreiros vindos da África em direção ao Novo Mundo: a diáspora. 

Aqui chegando, valores foram criados a partir de valores já dados. Pensar estes eventos 

em conjuntos ajuda igualmente a compreender o porquê de um cineasta brasileiro se 

preocupar com uma realidade de outro continente.

Reside aí o ponto nevrálgico do projeto internacionalista de Glauber (que abarca 

a África), pois este continente, chamado de “outro”, só é estranho na medida em que não 

é reconhecido seu legado cultural, étnico e histórico. No entanto, se for aceito que é dele 

que  emanam  nossas  raízes,  nossa  ancestralidade  e  parcela  significativa  de  nossas 

práticas culturais (crioulizadas ou não) ganha nova feição. Parece redundante dizer que 

no cinema de Glauber isso já está posto, desde o seu primeiro curta,  O Pátio, que faz 

uso  de  musicalidade  afro,  ou  ainda,  o  longa  Barravento,  já  analisado  em  capítulo 

anterior. Se, de algum modo, este debate não se encontrava na pauta de grande parte 

da intelectualidade brasileira da década de 1960 e 1970, devia-se à racialização que 

acometera os negros desde tempos de outrora, cujos reflexos também são sentidos nos 

tempos de agora.

Em  Der Leone have sept  cabeças,  a  luta colonialista é um estágio e não um 

destino, na medida em que é necessária a superação das investidas do colonizador para 

se alcançar  a  liberdade  do colonizado.  Nesta  busca por  emancipação,  as  armas do 

colonizado são escolhidas estrategicamente, sendo usadas conforme as ocasiões. Vale 

lembrar do discurso de Zumbi que diz “contra o ódio, o ódio, contra o fogo, o fogo”. Ou 

seja, em determinados momentos, é preciso o uso da “magia” e da cosmogonia africana 

para  impedir  a  colonização  cultural,  espiritual  e  psicológica,  ou  até  mesmo  para 

arregimentar  os  guerreiros  congoleses  para  a  luta  –  como  ocorre  em  determinadas 

412 É interessante notar que no mesmo ano em que Baden Powell  foi chamado para fazer a trilha de Der 
Leone por Glauber, havia ganho a Primeira Bienal do Samba (1969) com a música Lapinha, composta em 
co-autoria com Paulo César Pinheiro.
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cenas -, porém, é igualmente necessário se armar, formar um exército, selar pactos para 

somar  forças  e  fazer  a  revolução.  É  tão patente  que Glauber  estava inserido  nesta 

cosmogonia que ao observar a aparição das personagens no filme percebe-se que elas 

“baixam” como se estivessem em um “ritual  de macumba” no qual  as entidades são 

invocadas413.

O filme evidencia que nem sempre é preciso uma ideologia revolucionária para 

fazer a revolução, pois percebe-se que, em Der Leone, a prática política e a experiência 

se sobrepõem à teoria,  significa  dizer  que no processo de emancipação da África a 

prática e a ação precedem os esquemas universais e os manuais que ensinam o a-bê-cê 

da  luta  anticolonialista.  Inevitável  não  lembrar  a  observação  de  Sartre  acerca  do 

descompasso entre teoria e prática revolucionária, no dizer de Julio Cortázar:

Se  é  preciso  ter  uma  ideologia  revolucionária  para  fazer  revolução,  então  o  partido 
comunista  cubano  era  o  único  que  podia  fazê-la  em Cuba,  e  para  Fidel  Castro  era 
impossível fazê-la. Muito bem, não somente o P.C. cubano não fez a revolução, como se 
recusou a aderir à greve geral determinada pelos estudantes e pelos revolucionários das 
cidades. O que há de admirável no caso de Castro é que a teoria nasceu da experiência 
em vez de precedê-la.414

A declaração é pertinente para pensar  a concepção de revolução inerente ao 

filme, sendo esta, antes de tudo, prática, ação, mobilização e fazer, em detrimento da 

teoria, do esquema e do falso didatismo. Isto é oportuno para refletir sobre o método e a 

estética  de  Glauber,  em  que  há  o  predomínio  de  uma  forma  de  narrar  própria: 

descontinuidade,  saltos,  interrupções,  anti-naturalismo.  A  isto  Glauber  chamou  de 

montagem nuclear,  cujos planos são quase independentes  uns dos outros,  como se 

fosse possível mudar a seqüência das partes sem afetar a compreensão do todo. Além 

da anti-natura, explicitado anteriormente, também ver-se em Glauber um diálogo prolífico 

com a literatura latino-americana, com a qual tinha grande familiaridade. Escritores como 

Gabriel Gárcia Márquez, o já citado Julio Cortázar, Jorge Luís Borges, Alejo Carpentier, 

eram muito  bem  vindos  em  sua  biblioteca.  A  este  respeito  escreveu  o  cineasta:  “a 

literatura latino-americana já é uma literatura anti-natura há muitos anos [...] toda uma 

geração de escritores já tinha partido para essa visão latino-americana. Essa visão de 

alucinação  do  tropicalismo  latino  americano  [...]  nós  somos  isso  e  nossa  arte  é 

justamente isso”415.

O  anti-naturalismo  do  qual  fala  Glauber  poderia  ser  traduzido,  no  campo  da 

literatura, como realismo mágico ou realismo fantástico ou ainda realismo maravilhoso. A 

título de elucidação, poderíamos aqui citar como exemplo a obra O jogo da amarelinha 

(Rayuela,  1963)  do  escritor  argentino  Julio  Córtazar,  uma  espécie  de  romance 
413 ROCHA, Paloma. Debate sobre o filme O Leão de sete cabeças, com Paloma Rocha e André Gatti, e a 
presença de Raquel Gerber e demais convidados, na Cinemateca Brasileira. 22.08.2011. 
414 SARTRE, J.P. In: CORTÁZAR, J. Último Round. RJ: Civilização Brasileira, 2008, p.94.
415 ROCHA, G. Entrevista sobre O Leão de Sete Cabeças. Op, cit.
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desmontável,  cujo  enredo  não  possui  um  leitmotiv,  dando  ao  leitor  autonomia  no 

itinerário de leitura; ou ainda Cem anos de solidão (1967), de Gárcia Márquez, que nos 

apresenta a história de sete gerações dos membros de uma mesma família que vivem 

em  Macondo,  aldeia  fictícia  do  continente  latino-americano.  Ambas  as  obras  são 

caracterizadas por este realismo mágico que Glauber chama de anti-naturalismo, em que 

a linearidade do tempo é abolida, o sensorial e sensitivo são partes da percepção da 

realidade e as personagens lidam com experiências fantásticas.416

Nesta  montagem nuclear  glauberiana,  com  o  uso  da  “quarta  janela”  à  moda 

brechtiana  -  em  que  as  personagens  discursam  dirigindo-se  à  câmera,  como  se 

estivessem dialogando com os telespectadores -, o cineasta passa a ideia de choque, 

conflito ou enfrentamento. Este ato de fala é bem comum no filme, que dialoga com as 

diferentes vertentes do teatro,  inclusive com o teatro negro africano417.  Desta feita,  a 

personagem  (agente  ficcional)  se  coloca  como  interlocutor  do  telespectador  (agente 

real), em que um simulacro de realidade se entrelaça com a própria realidade, pois a 

mensagem que está sendo mediada trata de um aspecto comum a ambos, cabendo ao 

espectador  se  colocar  como  colonizador  ou  colonizado  no  processo  revolucionário. 

Quando  Pablo  realiza  seu  discurso  anticolonialista,  não  está  falando  de  um 

acontecimento a-histórico, mas sim de um evento situado no tempo e espaço:
Há os países ricos e os países pobres. Os países ricos exploram os países pobres. É a 
colonização religiosa, econômica, cultural e política. A colonização determina a alienação 
nacional.  O principal  problema da luta  anticolonialista  é a destruição do complexo de 
inferioridade nacional418.

Novamente é possível captar as tensões da vida social e política que estão sendo 

representadas nas telas. Uma vez acossados, os telespectadores são convidados a agir, 

a tomar partido ou, simplesmente, serem coniventes com o status quo da sociedade que, 

diga-se de passagem, é acometida pelo complexo de inferioridade nacional assinalado 

pela personagem. Parece elementar dizer que o discurso do guerrilheiro não é reflexo de 

um estado de consciência de um intelectual iluminado ou de um homem politizado, mas 

sim de um grupo, de uma classe, de uma comunidade ou, se quisermos pensar numa 

esfera  mais  ampla,  de  um  povo.  Pablo  representa  o  espírito  revolucionário  latino-

americano e tricontinental, o que faz jus à comparação com Che Guevara ou Amílcar 

Cabral. Ao lado de Zumbi, reforça a proposta internacionalista que Glauber quis imprimir 

ao filme. Sendo farol e fantasma ao mesmo tempo, Pablo possui objetivos precisos que 

416 A este respeito merece atenção o estudo efetuado por Irlemar Chiampi acerca da estética destes escritores 
hispano-americanos. Vide: CHIAMPI, I. O realismo maravilhoso – forma e ideologia no romance Hispano-
Americano. SP: Editora Perspectiva, 1980.
417 Vide a recente adaptação teatral do romance de Sembene Ousmane Les bouts de bois-de-Dieu. Dirigido 
por Hugues Serge Limbvani. In: http://www.dailymotion.com/video/x85kh6_les-bouts-de-bois-de-dieu-
interveiw_creation
418 Leão de Sete Cabeças. DVD, 98min54seg. 
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consiste na revolução via luta armada (daí ser um farol para os que compartilham deste 

sentimento). Os colonizadores estão cientes do que Pablo representa, para o povo e 

demais guerrilheiros, a exemplo de Guevara, o “fantasma” vivo que liderou a Revolução 

de 1959. Isto explica o porquê dos colonizadores preferirem “desfilar” com o prisioneiro, 

exibindo-o para o povo, do que matá-lo: antes um revolucionário aprisionado, do que um 

mártir  ameaçador. Em suma, a personagem guevarista é o substrato político de uma 

proposta além do nacionalismo de outrora, que vai ao encontro do diálogo Brasil-Áfricas-

América Latina.

A noção de duplo  é algo bem presente na obra de  Glauber  Rocha,  que já  é 

perceptível em Deus e o diabo e O Dragão da maldade contra o santo guerreiro. Arrisca-

se dizer que esta dualidade serve para traduzir a complexidade das ações humanas em 

que  os  comportamentos  dos  indivíduos  não  podem  ser  pensados  a  partir  do  jogo 

maniqueísta, já que as personagens são construídas no decorrer da trama  - isto ocorre 

com  Manoel  e  Rosa  em  Deus  e  o  Diabo,  que  passam  por  um  processo  de 

conscientização; igualmente, o comportamento transitivo de Antônio das Mortes em  O 

Dragão,  tonifica  tal  duplicidade,  isso  sem  mencionar  a  personagem  Firmino  em 

Barravento. Ou seja, sempre inseridas no “entre-lugares” (nos termos de Homi Bhaba), 

havendo um Exu que habita cada uma das personagens, significando dizer que ao longo 

de suas trajetórias elas vão se “fazendo”. São referenciadas por um duplo para além do 

jogo  simplista  dos opostos.  No caso específico  de  Der  Leone, há  um elemento  que 

merece ser pensado, pois, para Glauber, a África e as relações raciais são questões que 

estão  em  seu  horizonte  desde  muito,  a  considerar  a  racialização  dos  negros  pelos 

brancos:
Realmente  acho  que  a  África  não  resolverá  o  seu  problema  enquanto  ela  não  ficar 
totalmente negra,  a integração racial é absolutamente difícil.  O branco será sempre o 
mestre, o negro será sempre escravo. E o preto não poderá ser independente se ele não 
exterminar  o  modo de  cultura  branco.  Ora,  mesmo os  países  que  estão  em vias  de 
recuperação não podem deixar de ter a cultura branca como modelo419.

Pode-se dizer que o cineasta trabalha com este duplo ao longo do filme, em que 

há  um  conflito  racial  que  é  encenado  no  palco  colonialista.  Pensemos  nos 

representantes do colonialismo – em sua maioria brancos. Ou seja, existiu uma realidade 

histórica  precisa  no  contexto  em  que  Glauber  produziu  o  filme,  a  presença  dos 

colonizadores brancos no continente negro. Também sendo possível captar as tensões 

de tal racialização.

Zumbi é peça chave para a compreensão do elo entre a cultura negra de cá 

(Brasil e América) e as manifestações afro de lá (África), pois a personagem encarna a 

tradição  guerreira,  cultural,  mítica  e  espiritual  de  povos  negros.  A  despeito  de  ser 

419 ROCHA, G. Entrevista sobre O Leão de Sete Cabeças. 1969. In: Acervo Tempo Glauber/RJ.
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símbolo de um fenômeno histórico até então circunscrito no Brasil, ao “baixar” na África 

ele não precisa ser patenteado, pois todos o conhecem. Se assim não fosse, jamais 

seria invocado ou reverenciado. Por isso, lá chegando é venerado como um possível 

agente  que  encabeçará  a  revolução.  Zumbi,  diferente  de  Pablo,  está  inserido  na 

cosmogonia  e nas tradições orais  africanas.  É possível  ser esta perspectiva que lhe 

confira maior importância na trama anticolonialista. Haja vista à cena em que evoca um 

canto em língua local, ou ainda a sequência inicial do filme em que realiza longo discurso 

de conscientização,  a  partir  do  qual  são enunciadas  as  transformações advindas  do 

colonialismo:
Há dois mil anos os leões e os leopardos corriam livres na floresta. Há dois mil anos os 
deuses viviam livres no céu e no mar. Há quinhentos anos vieram os brancos e com suas 
armas  de  fogo  massacraram  os  leões  e  os  leopardos,  com  suas  armas  de  fogo 
incendiaram os céus e a terra de nossos deuses. Os brancos escravizaram nossos reis e 
nossos povos, que trabalharam como escravos sobre as novas terras da América. Nossos 
deuses partiram com nossos reis e nosso povo. Nas novas terras da América, nossos 
deuses assistiram ao sofrimento de nossos reis e de nosso povo. Os escravos negros 
trabalharam para enriquecer  os  patrões  brancos.  Seu  suor  era  de sangue,  o  mesmo 
sangue que fez frutificar  as plantações de tabaco,  algodão,  cana de açucar e  outras 
riquezas maravilhosas da América. Mas um dia nosso Deus se rebelou e nosso povo 
tomou as armas para reconquistar sua liberdade. Nosso povo e nosso Deus lutam há 
mais  de  trezentos  anos  contra  os  brancos  que  nos  dizimam  numa  barbárie  sem 
precedentes.  Mas não matarão  a mim,  Zumbi,  que  encarno  os  chefes  assassinados. 
Minha Lança rachará a Terra em duas. De um lado ficarão os carrascos; de outro, toda 
nossa África.420

Há dois  elementos  que convivem na narrativa  do guerreiro mítico:  o  vetor  da 

história, do qual ele faz parte, e a cosmogonia africana. O primeiro lhe permite pensar o 

passado de seu povo a partir de uma perspectiva diáspórica, fenômeno não fronteirado 

pelo  Estado  Nacional.  Já  o  segundo  possibilita  a  sobrevivência  da  sua  cultura  e  a 

conscientização  de seu povo.  Cabe aqui  um parêntese:  se a  diáspora  nos obriga a 

pensar as insurreições ocorridas no Brasil,  Caribe,  América do Norte e Áfricas como 

sombras de uma mesma silhueta revolucionária, já a cultura e a consciência guerreira 

africana  ajuda  a  compreender  como  os  valores  culturais  afro  sobreviveram  à 

transladação de além-mar por meio de crioulizações com os demais préstimos. Daí a 

importância  capital  do  corpo  enquanto  veículo  fenomenológico,  sendo  o  principal 

portador  de  conhecimento  das  tradições  orais.  Em  cabeças,  troncos  e  membros 

salvaguardaram  o  mais  significativo  e  relevante  da  cosmogonia  africana,  poetizadas 

quase sempre pela sede de liberdade de que foram privados e pelo passado livre de 

seus  ancestrais.  Tendo  as  mãos  aguilhoadas,  ecoaram  cantos.  Tendo  os  corpos 

marcados, tocaram tambores. Tendo seus deuses assassinados, ressuscitaram-nos no 

Novo Mundo.

420 Leão de Sete Cabeças, DVD, 98min54seg.
159



Os  valores  presentes  em  Der  Leone,  a  exemplo  de  cantos,  linguagem  de 

tambores e ritual de ressurreição devem ser visto como partes de um todo. Na mise-en-

scène de Glauber a dramatização e teatralidade se fazem objeto da percepção, dando 

vazão a sensações limites. A ritualidade dos gestos harmoniza-se com a agilidade da 

câmera. Vale citar como exemplo o plano seqüência do início do filme em que a câmera 

passeia junto com um dançarino congolês. Em uma planície, os africanos participam de 

ritual, ao fundo contempla-se o céu que se confunde com o horizonte. Zumbi, de vestes 

brancas e portando uma lança, parece sair do encontro entre a Terra (elemento material) 

e o Céu (elemento espiritual). Aqui o local é demarcado, mesmo que a imensidão do céu 

retratado na cena não possa ser apreendida pelo olhar,  o espaço é definidor de um 

horizonte que possibilita a fluência do ritual. A expressividade é produzida por gestos, 

danças e cantos. O espaço é santificado graças a incorporação do vetor religioso da 

cultura  popular,  manifestado  nas  tradições  orais  africanas.  Na  observação  de  Ismail 

Xavier, a cultura popular para o artista funciona como uma antena.  421 Interessante notar 

a metáfora, pois assim como uma onda em hertz, Zumbi entende o “recado” e baixa em 

Brazzaville.

Marlene  personifica  o  capitalismo  internacionalista,  selvagem  e  espoliador  da 

África. Besta de ouro da violência, turista diletante, colonizadora de primeira ordem. São 

muitos os epítetos que se pode recorrer  para aquilatar  a diva  colonialista.  De início, 

percebe-se que a loira esplêndida incorpora o padrão de beleza eurocêntrico,  sendo, 

inclusive, a única atriz branca do filme. Ela é o pilar de um colonialismo cultural, político e 

econômico.  É  síntese da riqueza  colonialista  (minério  extraído  da  África  =  ouro),  da 

estética  branca  (erotismo),  da  exploração  do  nu  feminino  pela  mídia  e  da  política 

imperialista que encontra seu extremo na violência contra o colonizado. Marlene cimenta 

as relações entre os demais colonizadores: seduz o agente norte-americano, é invocada 

pelo mercenário alemão e pelo comerciante português (como se fosse uma panacéia 

usada para sanar males e moléstias); mantém relações ambíguas com o padre pregador, 

além de flertar com o Dr. Xobu. No entanto, apesar de muitos falarem em seu nome, 

Marlene é lacônica, e sua aparição no filme passa a ideia de uma alegoria da nudez. É 

justamente esta sensualidade e erotismo que incomoda o padre pregador, pois a luxúria 

e a cobiça de Marlene são grandes barreiras à sua fé e ao seu projeto cristianizador.

O Padre pregador é literalmente o arauto dos fins dos tempos que, menos por 

desencanto do que por fatalismo, sofre as contradições de suas próprias profecias. Ele 

anuncia o advento da “besta de sete cabeças” sem se dar conta de que também faz 

parte do esquema colonialista. Entretanto, dentro do projeto imperialista, suas ações são 

eficazes, pois deve-se a ele a prisão de Pablo, que é entregue de bandeja a Marlene e 

421 XAVIER, I. O cinema politico de Glauber Rocha. Op, cit.
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aos  demais  colonizadores,  sendo  esta  a  primeira  grande  ação  antirevolucionária.  O 

religioso é também responsável pela catequização de parte dos africanos. Isto é nítido 

na cena em que “se assiste de camarote” ao exorcismo de Pablo. Deve ser dito que o 

conservadorismo, a tradição cristã e o discurso teleológico que sai de sua boca perdem-

se no labirinto símbólico da cosmogonia africana, em que o filme está mergulhado. Suas 

ações e retóricas são estranhas às almas que tenta arregimentar.  Sua fala epifânica 

sobre  o  advento  da  besta  soa  confuso  aos  ouvidos  dos  africanos  que,  embora  se 

convertam  num  primeiro  momento,  posteriormente se  dispersam,  tomando  parte  no 

processo decolonial.  As duas cenas em que aparece tangendo uma rabeca enquanto 

profetiza, denota seu descompasso em relação à cultura local, pois o uso de uma kora422 

africana seria mais condizente com as práticas dos negros do que o timbre estridente e 

desafinado de um instrumento europeu de encordoamento incompleto.

O  Padre  pregador  é  síntese  da  derrocada  católica  e  cristã,  dada  à 

incompatibilidade espiritual entre os preceitos da Igreja e a espiritualidade dos africanos. 

Traz consigo a loucura dos profetas, mas sem a assertiva do futuro, pois sua “profecia” 

não só faz parte de uma situação presente como também tangencia uma teologia que 

nega a “magia” e a cosmogonia de uma espiritualidade politeísta. Também convém dizer 

que seu “entusiasmo”423 lhe  impede de enxergar  o ímpeto revolucionário  do povo.  A 

imagem do povo lhe vem pelas lentes colonialistas, que enxergam os africanos como 

massa de manobra. Contudo, algo deve ser levado em conta: o seu fascínio por Marlene, 

e vice-versa, sua relação com ela é um tanto ambígua. Mesmo estando fascinado por 

sua beleza, não hesita em sacrificá-la. Quando Marlene pergunta por qual motivo o povo 

a odeia, ele responde: “o povo não a odeia, pois eles são tão oprimidos pela fome e pelo 

trabalho  que  não  tem tempo de  odiá-la”.  O que  demonstra  o  seu  desconhecimento 

acerca das ações dos africanos. Marlene impreca-lhe um amor não correspondido. Antes 

de crucificá-la, cita passagens de Freud, acerca dos tabus permanentes e passageiros. 

Ao matá-la o profeta se contradiz em seu próprio projeto colonialista, pois a “besta de 

ouro da violência” era o que afiançava o seu empreendimento em África. 

O mercenário alemão e o comerciante português são “personagens gêmeas”. O 

primeiro  está  associado  ao  pragmatismo  típico  dos  homens  de  armas.  O  segundo 

encarna  a  desenvoltura  dos  homens  de  negócios.  Entretanto,  são  prefaciadores  e 

representantes de uma força maior denominada Marlene. Daí ser presumível que tanto 

um como o outro se vendem a quem melhor pagar. Como Marlene é a personificação do 

422 Instrumento de corda da África do Oeste,  usado por griôs  para acompanhar os relatos orais.  A kora 
tradicional africana possui vinte uma cordas e é tocada com os dedos. 
423 Não gratuito a etimologia da palavra em grego clássico assinala  en-theos, cujo significado literal seria 
com Deus dentro de si. Podendo-se dizer que o trocadilho é oportuno para se pensar a performance do Padre 
pregador ao longo do filme, já que ele se coloca como a própria voz do Criador. 
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bem  sucedido  capitalismo  colonialista,  é  a  ela  que  seus  projetos  políticos  estão 

atrelados. O mercenário, ex-homem de confiança de Hitler, não possui a “criatividade” 

dos líderes populistas da América Latina, muito menos o “espírito manifesto” à moda dos 

líderes  políticos  norte-americanos.  Se,  em  boa  dose,  possuísse  cada  um  destes 

elementos, saberia evitar revoluções sem recorrer à matança ou ao genocídio. Seu berço 

militar  não foi a ilustrada e positivista Escola Superior  de Guerra (ESG), nem a CIA, 

muito menos o exército napoleônico, mas a escola de guerra alemã. Daí o sentido da 

sua  frase que  soa quase  como um cartão de visita:  “Não sei  evitar  revoluções,  sei 

apenas destruí-las”.

Já o comerciante português é a outra face da moeda. Ambos não se excluem, 

mas se completam. Se o segundo é um mentecapto de parva fraseologia, o primeiro 

recita Camões a esmos. São raras as cenas em que os dois não aparecem juntos. O 

português  domina  a  arte  do  bem  falar,  pois,  numa  conjugação  funesta  entre 

malandragem  e  retórica,  típica  dos  bons  comerciantes,  ele  convence  o  Dr.  Xobu  a 

assinar  o  “pacto  colonialista”.  Já  o  alemão resolve  suas  pendências  pelas  armas,  a 

exemplo da chacina dos 18 congoleses. É dele a ideia de fuzilar Pablo, que é negada 

pelo agente norte-americano.  Arrisca-se dizer que o mercenário alemão representa o 

colonialismo em sua feição mais  crua e  direta  –  a violência  física.  Ao passo que o 

comerciante português simboliza o colonialismo em sua forma indireta, mas não menos 

violenta – a exploração econômica. São duas cabeças pertencentes a um mesmo leão 

colonialista: um possui o espírito aventureiro dos grandes navegadores424, outro invoca, 

na esteira neonazista, o passado recente de um Terceiro Reich não consolidado.

O agente da CIA é o legítimo líder dos colonizadores. Estes o respeitam tanto por 

sua  pseudo-inteligência  quanto  por  sua  experiência  golpista  na  América  Latina.  A 

proximidade  em relação  a  Marlene  é  outro  demonstrativo  de  seu  poder.  Certa  vez, 

Glauber declarou que a personagem fora inspirada nos heróis típicos do cinema norte-

americano425,  como  uma  forma  de  desmistificar  tal  heroicidade  tendo  em  vista  o 

descompasso entre o arquétipo,  que lhe é característico, e a realidade representada. 

Imperativo e calculista, o agente busca um plano para a exploração da África. Sabe que 

isto não é possível sem a ajuda de Marlene. Seus projetos passam a ter maior clareza 

quando  Pablo  é  aprisionado.  Diz  não  ser  boa  ideia  matar  o  guerrilheiro  latino,  pois 

acredita em formas mais eficazes para “usá-lo”. Quando este cai em suas mãos, exibe-o 

como se fosse um totem ou troféu. Seu discurso está eivado de ideias progressistas. No 

seu  dizer  o  povo  é  passivo  e  alienado.  Acredita  na  planificação  econômica  e  na 

tecnocracia  encabeçada  pelos  países  do  centro.  Fala  de  modernização  e 

424 O historiador Sérgio Buarque de Holanda faz uma análise interessante sobre o espírito aventureiro do 
português. In: HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. SP: Civilização Brasileira, 1936.
425 Rocha, G. Entrevista sobre o Leão de Sete Cabeças. 30min.
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desenvolvimento a partir de um anacrônico discurso kantiano426 . Isto explica o fato de 

ser ele figura de referência para os demais colonizadores. É interessante que em sua 

segunda aparição é mostrado com uma bata que traz a foto do presidente da República 

Centro Africana, Jean-Bédel Bokassa, que em 1977 foi coroado, em cerimônia suntuosa, 

imperador. O agente representa o imperialismo norte-americano, cuja ênfase recai nas 

investidas  bélico-militares  nas  chamadas  “periferias  do  capitalismo”.  Flerta  com  o 

capitalismo  internacional,  representado  por  Marlene,  e  encabeça  a  cúpula  de 

colonizadores.

Dr.  Xobu é o legítimo representante da burguesia nacional  africana,  sendo ao 

mesmo tempo vítima e  algoz  de um projeto  neocolonialista  mais  amplo.  Homem de 

influência e de posses, é indiferente à realidade sócio-econômica dos africanos, além de 

ser conivente com a presença dos estrangeiros em seu país.  Em troca de “proteção 

técnica, econômica, militar, integração racial e liberdade”, assina um documento que é 

quase uma emenda Pratt427 adaptada às terras africanas. Ao dar fé a este termo, é como 

se traísse seu próprio povo. As características físicas de Xobu assemalham-se as do 

presidente  senegalês  Leopold  Senghor:  franzino,  baixinho  e  de  boa  oratória.  Sua 

propensão à ocidentalização igualmente nos remete ao imperador Bokassa ou ainda a 

algumas personagens dos filmes de Sembene Ousmane, a exemplo de El Hadji Kader-

Béye, homem de negócios protagonista do filme  Xala. Tanto Bokassa quanto El Hadji 

são exemplos de africanos que negam sua cultura em prol  da cultura vinda de fora. 

Bokassa  solicita  uma cerimônia  de  coroação  à  moda dos  monarcas  absolutistas  do 

Antigo  Regime,  ao  passo  que  o  protagonista  de  Xala renega  a  sua  ancestralidade, 

substituindo-a pelo modo de vida europeu. Ao negar seus antepassados, El Hadji contrai 

o  xala –  que  ocasiona  a  perda  da  potência  sexual,  causando  a  sua  derrocada;  ao 

substituir os valores africanos pelos do ocidente, Xobu cai no ridículo.

Interessante  notar  que  a  personagem  Xobu  possui  cada  uma  dessas 

características: a admiração pela francofonia que é própria de Senghor, o imaginário de 

Monarca absolutista do inusitado Bokassa e a impotência do pobre diabo El Hadji, sendo 

nítido ao longo do filme a fraqueza do Dr. Xobu enquanto líder político. Convém dizer 

que a cultura ocidental gera sedução em Xobu, a ponto de ser solicitada uma cerimônia 

de posse à moda dos monarcas absolutistas do Antigo Regime, com direito a discurso e 

desfile  em  carro  aberto,  tal  como  faria  Bokassa  oito  anos  mais  tarde  na  RCA.  A 

personagem  é  usada  como  joguete  pelos  colonizadores  estrangeiros.  Conforme 

observou André Gatti, “Seu papel de mero coadjuvante no euroelenco é enfatizado pelo 

426 Vide o texto clássico e canônico do filósofo Immanuel Kant, Idéia de uma História Universal de um 
ponto de vista cosmopolita, em que expõe sua visão progresista acerca da História.
427 Emenda de caráter imperialista presente na Constituição de Cuba antes da Revolução de 1959, imposta, 
obviamente, pelos EUA. 
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tratamento paródico que ele sofre na  mise-en scène”.428 O fato de Glauber pintá-lo de 

modo paródico mostra que ele estava atento a essa “inclinação” colonialista de parte dos 

líderes  africanos.  É  oportuna  a  observação  de  Frantz  Fanon:  “o  negro  que  quer 

embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco”429. Como 

bom psicanalista que era, Fanon colocaria Dr. Xobu no divã e chegaria a um diagnóstico: 

- Mon cher, seu problema não é ontogenético nem filogenético, mas sim sociogenético430. 

O que implica em dizer que o mal que acomete o paciente não é uma patologia própria a 

um indivíduo, mas sim um distúrbio tipicamente coletivo, no mais das vezes, encravada 

no âmago e no imaginário das comunidades e grupos que foram diretamente afetados 

pelo colonialismo431. Por isso o escritor queniano N’gugi wa Thiongo fala da importância 

em “decolonizar o espírito”

São valores eurocêntricos assinalados por Frantz Fanon -  a exemplo da filosofia 

e  da inteligência  made in  europa -,  que  são  caros  ao Dr.  Xobu.  No  seu estado de 

alienação e de líder neocolonizado, o pensamento iluminado deveria lhe colocar em pé 

de  igualdade  com  os  colonizadores  europeus.  Contudo,  os  preceitos  que  ele  tanto 

reivindica - “a verdadeira face do cristianismo, as línguas civilizadas, a Ciência, a Arte, a 

liberdade”  -,  são  a  causa  de  seu  extermínio.  Daí  a  sua  incoerência:  ser  grato  aos 

colonizadores ante a crença na história do progresso científico que tem vitimado seu 

povo. Para ele, a experiência de líder joguete é bem sucedida até o momento em que 

seus interesses não entrem em choque com os dos colonizadores. Acha-se entre a cruz 

e a espada, sendo obrigado a “largar o osso” (símbolo da riqueza de seu povo) e a 

ocupar o lugar que, no jogo colonialista, é seu por direito: o papel de vítima.

Ceddo de Sembene Ousmane: à luz do diálogo
A luta anticolonialista é fator central da narrativa de Der Leone, na qual os agentes 

que  lutam  pela  revolução  conjugam  esforços  para  levar  adiante  seus  projetos  de 

libertação  da África.  Daí  a emergência  de uma disputa  nítida  pelo  poder  em que as 

posições dos atores sociais são claramente delimitadas, de forma assemelhada a uma 

partida de xadrez. Se é verdade que Pablo, Zumbi e os negros de Brazzaville almejam a 

428 GATTI, J. Der Glauber Have Sept Cabeças. Cinemais, n.3, Jan-fev, 1997, p.122. 
429 FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008, p.26.
430 Ibidem, p.28.
431 “Quando um antilhano diplomado em filosofia decide não concorrer para ser admitido como professor 
por causa de sua cor, dou como desculpa que a filosofia nunca salvou ninguém. Quando um outro tenta 
obstinadamente me provar que os negros são tão inteligentes quanto os brancos, digo: a inteligência também 
nunca salvou ninguém, pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos 
homens,  também é  em seu nome que muitas  vezes  se decide  seu extermínio.  In:  Pele  negra,  máscaras 
brancas”. FANON, F. Op, cit, p.42-43.
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revolução, também é verdade que os colonizadores não medem esforços para apaziguar 

o ímpeto revolucionário de seus opositores. Este embate é tão explícito ao longo da obra 

que é possível encontrar afinidades com o filme Ceddo, de Sembene Ousmane.

Produzido em 1976, Ceddo traz ao conhecimento um evidente antagonismo entre 

os  ceddos,  que  representam  o  povo  africano,  e  os  agentes  da  colonização:  o  líder 

islâmico, que promove a conversão forçada dos africanos à religião de Maomé. Há ainda 

um padre cristão,  que lidera uma missão na região,  e um escravocrata “toubab”, que 

comercia escravos e produtos in natura, contando, inclusive, com o apoio da população 

local. Atento, desde logo, à agressão perpetrada nos primórdios da história de seu povo, 

Sembene propõe em Ceddo uma reformulação do passado africano, mostrando as raízes 

do colonialismo.

Trazer a obra de Sembene Ousmane a este debate não deixa de ser um modo 

elucidativo do diálogo em imagens estabelecido entre dois artistas que se voltaram à sua 

cultura para conceberem a sua estética. Na elocução, no estilo, na textura das obras, o 

discurso  de  ambos  bebe  em  tradições  orais  que  reforçam  a  crítica  às  imagens 

eurocêntricas  do  cinema  exibido  em  África  e  Brasil.  Convém  dizer  que  os  projetos 

“decoloniais”  das  jovens  cinematografias  africanas,  as  quais  Sembene  é  legítimo 

representante, e do Cinema Novo brasileiro, exemplificado pela filmografia de Glauber, já 

foram percebidos por alguns intelectuais africanos, a exemplo de Doudou Diene: 
É mais significativo aos cineastas africanos tomar como exemplo os bem sucedidos filmes 
do  ‘Cinema  Novo’  brasileiro,  em  que  as  grandes  figuras  da  cultura  africana  estão 
presentes. [...] Os cineastas brasileiros partem da convicção de que a melhor maneira de 
criar uma ‘estética’ nova, no âmbito do cinema, consiste em romper com toda forma de 
dramaturgia importada de Hollywood reavivando as tradições de uma cultura nacional e 
popular (até mesmo no seu misticismo e religiosidade) que permite a recuperação de uma 
identidade cultural  e da rica expressão até então esmagada pelo domínio colonial432.  

 

A opção de Sembene Ousmane em dialogar com a cinematografia de Glauber 

deve ser  vista igualmente  como uma opção política.  Resta  saber  em que medida se 

configuram estas afinidades, tendo em vista possíveis aproximações no que se refere aos 

refereciais estéticos, aos interlocutores, à mise-en-scène, etc. Entretanto, antes de entrar 

neste quesito é necessário um retrospecto do filme Ceddo, como uma forma de emoldurar 

a simetria da composição visual e sonora da obra de Sembene Ousmane.

4.18. Ceddo em blocos

Bloco I: O sequestro da princesa Dior Yancine

Nas cenas iniciais de Ceddo ver-se uma mulher banhando-se em um rio. Outras 

duas mulheres colhem mantimentos.  Jovem menino liberta animais de uma arapuca, 

432 DIENE, D.  La creation audiovisuelle en Afrique. In:  Patrimoine culturel et création contemporaine en  
afrique et dans le monde arabe. AZIZA, M. (org). Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines, 1977, p.158. 
(Tradução de nossa responsabilidade).
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enquanto  dois  cativos  negros  com  mãos  e  pescoço  amarrados  são  escoltados  por 

capataz.  Dentro de estabelecimento,  comerciante branco (toubab)  ensina seu auxiliar 

negro a manusear fuzil; são vistos escravos aguilhoados com libambo sentados no chão. 

Mulheres  entram  no  local  e  comerciam  produtos  in  natura com  o  toubab.  Sons  de 

“balafones”433 e  demais instrumentos,  em ritmo acelerado pontuam a cena.  Saltamos 

para a igreja cristã da aldeia, onde o padre missionário lê a bíblia. Mulheres e crianças 

desesperadas anunciam o sequestro da princesa Dior Yancine, filha do rei Demba War. 

A narrativa ocorre em bloco,  fazendo com que o telespectador entre rapidamente na 

história. Mulçumanos reunidos em torno do marabuto, também denominado imam (líder 

religioso), realizam suas preces. Três deles se retiram do grupo: Jaraaf (criado da corte), 

Madior Fatim Fall (sobrinho do rei) e Biram (príncipe e irmão da princesa). A princesa 

Dior  cavalga  pelas  savanas  enquanto  é  escoltada  por  guerreiro  ceddo (seu 

sequestrador) e pelo griô Fara Tine. Ao chegar ao local,  a princesa cativa e o raptor 

discutem entre si. O diálogo de ambos é mediado por griô. O guerreiro expõe as razões 

políticas do sequestro da princesa: a relutância dos ceddos em se converterem ao Islã. 

Dior contesta o ato, o guerreiro jura-a de morte caso tente escapar.

Neste  bloco  inicial,  o  objetivo  é  mostrar  o  retrato  da  comunidade:  costumes, 

economia, aspectos religiosos etc. Recurso semelhante ao usado por Glauber no início 

de  Barravento434.  De modo bastante significativo,  revela que os próprios membros da 

comunidade são coniventes com o escravismo, já que comercializam produtos com o 

mercenário  escravocrata  branco.  Também,  neste  início,  é  apresentado  os  grandes 

representantes  do  colonialismo  em  África:  os  chefes  religiosos,  os  comerciantes  de 

armas e o colonizador interno. Convém dizer que o sequestro da princesa Dior será o 

mote de toda a narrativa.

Bloco II: o jogo de interesses e a disputa pelo poder 
Por ocasião do sequestro da princesa Dior Yancine, a Linger (ou Lincer, primeira 

dama do reino), toda a comunidade é chamada à praça para uma assembleia. O griô do 

rei anuncia que por exigência do imam os ceddos devem levar consigo feixes de árvores. 

As  autoridades  também  marcam  presença  no  encontro.  Comparece  o  porta-voz  dos 

ceddos, Diogomay,  que traz consigo um samp (cajado totêmico)  e os feixes  sobre a 

cabeça; os líderes religiosos, e o rei Demba War, em companhia dos familiares e dos 

conselheiros reais. O criado de corte, Jaraaf, dá início à assembleia. Mediador das falas, 

Jaraaf apresenta os oradores e o assunto. Fala da recusa dos ceddos em se converterem 

433 O balafon ou balafone é o precursor do xilofone e consiste num instrumento musical, cujas teclas são de 
madeira, possuindo cabaças que funcionam como ressonadores.  As teclas são tocadas com baquetas e as 
cabaças são amarradas ao corpo do instrumento com couros e cordas. (N.A.).
434 XAVIER, I. Op, cit, p.27.
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ao Islã e acusá-os do seqüestro da Linger, Dior Yacine. O rei pergunta a Diogomay o 

significado do samp (cajado). Este responde que o totem simboliza as reivindicações dos 

ceddos no que se refere à recusa de conversão ao Islã e à liberdade de suas práticas. 

Nas palavras de Diogomay “nenhuma fé é mais valiosa do que uma vida”, fica evidente 

que a vida da Linger vale a dos ceddos. O guerreiro Saxewar comparece ao conclave, 

trazendo consigo um fuzil.  Jaraaf rende elogios ao recém chegado. O visitante diz ter 

direito  à mão da princesa sequestrada,  além de manifestar  ojeriza aos ceddos e aos 

toubabs de “orelhas vermelhas” (brancos).

Face à declaração de Saxewar, o sobrinho do rei, Madior Fatim Fall, intervém no 

debate, contestando o direito de Saxewar sobre a princesa. Diz basear-se em leis. Ambos 

duelam por  meio de provérbios.  O príncipe Biram intervém no debate,  contestando a 

posição do primo. Diz estar de acordo com o casamento entre Madior e sua irmã, mas 

questiona o seu direito ao trono. Seu argumento é embasado nas leis do matriarcado 

islâmico.  Madior diz que o primo está equivocado e consulta o  imam.  Este invalida o 

argumento de Madior. Em represália, o sobrinho do rei diz que as leis do Islã não são 

condizentes com seu modo de vida,  servindo apenas aos escravizados.  Madior ainda 

tenta recorrer ao tio, mas este responde: “Somos muçulmanos, as leis do Islã nos regem”. 

Madior  acusa  o  rei  de  ser  descompromissado  para  com  a  ancestralidade.  Saxewar 

reforça  a  crítica  ao  Islã  e  chama  o  marabuto  de  mentiroso.  O  imam  responde  que 

“qualquer um que se opor ao Islã será morto sem direito a sepultura”. Madior rompe com 

o rei e com o Islamismo. Saxewar ridiculariza o cristianismo e o Islã. Rei Demba War 

atribui  ao filho Biram a tarefa de resgatar a princesa Dior  Yancine.  Diz  que os feixes 

trazidos pelos ceddos serão usados como fogueira para clarear a noite dos discípulos do 

imam. Cabe notar que todos os diálogos do filme são em wolof e, ao longo dos debates, 

os interlocutores recorrem a provérbios para reforçarem seus argumentos.

Bloco III: tentativa de resgate da princesa Dior Yacine

Biram recebe a ordem do rei para resgatar a irmã, o que lhe confere posição de 

destaque, tendo em vista a sucessão ao trono de Demba War. O rei, conselheiros e o 

imam reúnem-se para a cerimônia de partida do príncipe. Biram agradece ao pai, ajoelha-

se perante o marabuto, toma para si o samp e parte. O imam diz que Biram está sob a 

proteção de Alá para empreender a “jihad” (guerra santa). Biram encontra Saxewar, que 

lhe pede mais uma vez para resgatar a Linger.  O filho do rei nega o pedido e segue 

viagem.  Madior,  não mais  vestido  com roupas muçulmanas,  observa a  passagem do 

príncipe. Biram chega ao local do cativeiro e trava duelo com guerreiro  ceddo. Perde a 

disputa  e  tem  sua  vida  ceifada.  Madior  anuncia  a  morte  do  primo  “Os  mortos  não 
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possuem ambição, pois a terra é quem reina nos leitos”. Os criados conduzem o corpo de 

Biram.

Ceddos reúnem-se em conselho. Enquanto Jaraaf leva o  samp a Saxewar, que 

ficou encarregado de resgatar a princesa. Saxewar arma-se com fuzil e sai em busca de 

Dior. Mais uma vez, o guerreiro ceddo triunfa, matando seu oponente. Neste momento, 

ver-se as ações dos ceddos triunfarem, pois as duas tentativas de resgate da princesa 

Dior  foram mal  sucedidas.  Contudo,  é evidente  a influência  do imam no reino do rei 

Demba, de tal sorte que as leis islâmicas substituem os costumes tradicionais do reino. É 

isto  que  ocasiona  a  perda  de  influência  dos  ceddos  na  política  local,  pois  estes  se 

recusam a acatar os preceitos da religião de Maomé.

Bloco IV: a visão do Padre colonizador 

Muçulmanos rezam a Alá. Escravos são marcados com ferro em brasa. Ao fundo, 

ouve-se  canção  gospel  em  inglês.  Criados  cavam  as  covas  para  enterrar  Biram  e 

Saxewar.  Um muçulmano se recusa a velar o corpo de Saxewar: “Não vêem que este 

homem é um pagão, vejam suas tranças”. O padre missionário se encontra com Madior 

“às  portas”  da  igreja  e  tem uma visão.  Imagina  Madior  como um convertido.  Vê  no 

sobrinho do rei um sucessor em potencial. O religioso imagina o futuro, tendo em vista um 

posto avançado do colonialismo religioso, a que representa. O flash-back do missionário 

é pontuado por vozes de coral cantando em língua local, aparentemente em dioula. A 

cena  é  extremamente  alegórica,  em  que  são  enxertadas  imagens  de  documentário. 

Madior lidera uma missa campal com a presença de africanos. Vestido de pontífice, ergue 

o cálice e consagra a hóstia, traz em sua testa os “cauris” (búzios). Ao fundo, outro clérigo 

segura  o  samp. Madior  distribui  a  hóstia  aos  convertidos.  Som de  coral  e  tambores 

acompanham  as  cenas.  Terminada  a  visão,  o  padre  “volta  à  realidade”.  Madior  que 

estava ajoelhado levanta e se retira, demonstrando-se decepcionado. Arrisca-se dizer que 

este bloco é um dos mais alegóricos do filme. Possivelmente, a intenção de Sembene em 

misturar imagens de uma história que se passa num passado não muito remoto com 

cenas da história  mais  recente  é uma forma de problematizar  o  passado a  partir  de 

questões do presente. Com este recurso, o cineasta põe a descoberto os projetos dos 

missionários  cristãos  em  África,  que  trouxeram  outros  valores  em  detrimento  da 

espiritualidade  local,  uma  forma  sofisticada  de  colonialismo  espiritual  e  cultural  via 

religião.

Bloco V: a usurpação do imam e a atomização dos ceddos

Imam,  Demba  War  e  conselheiros  promovem  reunião.  Os  ceddos  solicitam 

participar da sessão. O rei Demba atende ao pedido. Inicia-se o debate. Diogomay pede 
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ao griô Beeg Neeg que interlocucione o diálogo com o rei. O porta-voz Diogo enfatiza a 

vantagem dos ceddos em relação à tentativa de resgate da princesa. Diz que “os ceddos 

são mais ágeis”. Reitera que o país está dividido em dois. Acusa o imam de perseguidor 

religioso. Pergunta aos conselheiros se “uma religião é necessária a vida do homem?”. 

Os  muçulmanos  contestam.  Diogo  exige  que  cessem as  perseguições  religiosas.  Os 

ceddos reivindicam a participação nas assembleias no que pesem as decisões do reino, 

tal como era feito anteriormente. Madior chega ao local da reunião dos conselheiros, traz 

consigo o samp. Imam se levanta e diz que as palavras dos ceddos são ímpias. Acusa-os 

do assassinato de Biram, o que justifica a “jihad”. Passando por cima das ordens do rei, o 

marabuto  ordena  que  seu  homem  de  confiança,  Babakar,  expulsem  os  ceddos  da 

reunião. Antes de sair do recinto, Diogomaay diz a Demba War: “Rei, aquele que usa 

calça larga não se protege do frio”. Demba diz ao imam que ele “ultrapassou as suas 

funções”. Este contesta e diz ter direito à palavra por se tratar de uma assembleia de fiéis. 

Os conselheiros aprovam a conduta do líder islâmico, pois “os ceddos urdem contra a 

autoridade do rei”. Madior intervém e chama o conselheiro Laaman de mentiroso, diz que 

o verdadeiro  “perigo”  é o líder  religioso.  Questiona:  “seu Alá é melhor  do que nossa 

espiritualidade?”. Jaraaf, em resposta a Madior: “Desmereces tua condição de sobrinho, e 

mereces a morte”. Ao que Madior responde: “Antes que o chifre fosse parido, a cabeça já 

havia nascido”.

O sobrinho diz ao rei que os brancos foram expulsos da aldeia pelos discípulos do 

imam. O imam fala a Demba War que Babakar irá conduzir a prece. Demba pergunta ao 

líder  religioso  o  porquê  dele  jamais  chamá-lo  de  rei.  Este  responde  que  o  único  rei 

existente é Alá, o criador da terra e céu. Imam pede que os fiéis o sigam. Os conselheiros 

levantam-se  e  o  seguem;  abandonam  o  rei  tendo  em  vista  a  garantia  de  suas 

prerrogativas estando ao lado do imam. Ceddos reúnem-se em conselho e fazem um 

balanço da reunião. Reconhecem que perderam a representatividade junto ao conselho 

real. Dizem ter duas alternativas: o exílio ou a conversão ao Islã. Um dos membros do 

conselho se retira  e diz  que partirá com sua família  para o exílio.  Diogo diz  ter  uma 

alternativa: se armar e enfrentar a morte. Propõe vender os parentes como escravos para 

comprar  armas.  Um  dos  conselheiros  (personagem  representada  por  Sembene 

Ousmane) responde que “sacrificar crianças para salvar a própria pele não parece algo 

sensato, além de ser um péssimo exemplo para um pai”. Outro conselheiro complementa: 

“trocar nossos filhos por fuzil atrai maldição”.

Bloco VI: a perseguição aos ceddos e o fim do projeto islâmico

O imam ordena a perseguição aos ceddos. Fortemente armados os discípulos do 

marabuto perseguem seus opositores e queimam suas casas. O imam joga o  samp na 
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fogueira.  A  cena  é  acompanhada  por  uma  música  gospel  cantada  em  inglês.  O 

mercenário  branco  e  seu  assistente  entregam  fuzis  aos  muçulmanos.  O  padre  é 

assassinado. Grupo de ceddos parte para o exílio. Discípulos do imam ateiam fogo na 

igreja cristã. A princesa Dior tenta inutilmente seduzir o guerreiro ceddo para escapar do 

cativeiro. O rei é morto misteriosamente por uma picada de cobra. Saltamos para a cena 

em que os ceddos são convertidos ao Islã. Seus nomes são trocados, suas cabeças são 

raspadas e seus “feitiços” são substituídos pelos preceitos de Alá. Os conselheiros reais 

Jaraaf,  Beeg Neeg e Laman são alijados do poder e seus cargos são entregues aos 

muçulmanos. O imam proíbe as práticas religiosas e espirituais dos ceddos e dá ordem 

aos seus guerreiros para resgatar a princesa Dior. A família do ceddo Seneen parte para 

o exílio. No caminho, encontra-se com o griô dos ceddos, o guerreiro e a princesa Dior. 

Seneen explica que o rei está morto e denuncia a usurpação do imam. Os criados do 

imam resgatam Dior e matam o guerreiro ceddo. A princesa é levada de volta à aldeia e 

depara-se com o novo cenário criado pelo imam. A Linger rouba o fuzil de um dos criados 

discípulos e atira no imam à queima roupa, pondo fim ao colonialismo encabeçado pelo 

líder islâmico. O caminho encontra-se livre para os ceddos praticarem as suas crenças e 

reconstituirem o reino de acordo com as leis e costumes de seus ancestrais. 

A princesa Dior Yancine, a Linger, põe fim ao projeto colonialista do líder muçulmano, responsável 
pela escravização dos ceddos. A mulher insurgente é uma constante nos filmes de Sembene Ousmane. 

Fonte: Dvd, Ceddo.

4.20. Ceddo: a história a contrapelo
Povos  do  caldeirão,  herdeiros  do  fim  do  mundo, 
queimai vossa História tão mal contada. (Prédicas de 

170



Antônio  Conselheiro,  cantada  pelo  grupo  musical 
Cordel do Fogo Encantado)

Sembene,  tal  como Glauber,  foi  um crítico  ferrenho  da visão progressista  que 

concebe a história como uma linha evolutiva. Em  Ceddo, esta recusa é perceptível na 

medida em que as versões oficiais  do passado africano – até então historiadas pelas 

penas dos colonizadores,  portanto,  um olhar  externo à África -,  são problematizadas. 

Ninguém precisaria lembrar que o colonialismo não só imperou por meio da violência, 

mas também se impôs através do aviltamento do colonizado via discursos e relatos do 

colonizador. Assim, o colonizado não só é coisificado como também é posto na base de 

uma pirâmide em cujo topo se encontra o homem branco dito civilizado.435

Por isso,  há em  Ceddo uma disputa  por  esta memória,  a partir  da qual  outra 

história  é  contada.  Convivem  no  filme  personagens  cujas  ações  permitem  captar  as 

tensões da vida da aldeia. Reside aí uma forte semelhança com Der Leone de Glauber, 

pois as personagens do filme de Sembene também são representantes de determinados 

grupos  e  segmentos  sociais,  a  exemplo  do  imam,  o  legítimo  representante  do 

colonialismo religioso e cultural de África; da princesa Dior, símbolo de resistência do seu 

povo; ou ainda os  ceddos que, junto com a princesa, incorporam o espírito de luta dos 

africanos.

A  julgar  pelos  valores  internos  de  Ceddo,  ora  aparenta  que  o  filme  está 

ambientado no século XVII, ora sugere que se situa no XVIII, porém, é crível que se ater a 

estas balizas seria um risco, pois este é um recurso usado por Sembene, que consiste em 

abolir  a  temporalidade  para problematizar  o passado de modo mais  amplo,  como se 

quisesse abraçar a totalidade da história.  De fato,  outro elemento que o aproxima do 

estilo de Glauber, ou seja, a multiplicidade de tempos históricos que convivem em sua 

narrativa. Alguns críticos franceses o acusaram de anacronismo devido ao uso de objetos 

que não fazem parte do século XVII, como o guarda-sol de fabricação industrial usado 

pelo séquito real e pelo marabuto 436.

435 Se pensarmos no âmbito cinematográfico, talvez o filme que atualmente melhor critique esta violência 
colonialista por parte das potências europeias seja Vênus Negra (2010), de Abdellatif Kechiche. 
436 Dossiê Ceddo, In: DVD do filme. No que se refere a este objeto, já há indícios do seu uso no Egito antigo, 
porém no filme é visível a sua fabricação industrial, provavelmente uma provocação de Sembene, já que em 
outros momentos o filme também faz alusão ao passado recente da África.
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Comitiva do rei Demba caminha à sombra de um guarda-sol, ao passo que os ceddos carregam seus 
fardos para satisfazer “os caprichos” do imam. Fonte: ibidem.

Na  significativa  observação  de  Mamadou  Diouf  sobre  o  filme,  “Esta 

indeterminação temporal tem uma função precisa. Ela permite ao cineasta inscrever sua 

reflexão num quadro mais geral, de uma leitura para decifrar o presente e abrir outros 

modos de imaginação do passado”437.  Ou seja,  um recurso semelhante ao usado por 

Glauber em Der Leone, em que interagem um guerreiro do XVII (Zumbi dos Palmares), 

um  revolucionário  do  século  XX  (Pablo),  um  comerciante  português  da  Era  dos 

descobrimentos, século XV e XVI, para encenar um drama contemporâneo: as lutas de 

independência do continente africano.

Enfim, é desta forma que Ceddo reconstrói a história questionando o mito islâmico 

dominante.  Tal como observou Mbye Cham, “os muçulmanos são apresentados como 

conspiradores e fanáticos religiosos, intolerantes no que diz respeito às demais práticas 

culturais  e  religiosas”438.  O  conclave  que  ocorre  no  início  do  filme  é  veiculado  pela 

oralidade, não havendo necessidade de atas ou leis escritas para pôr termo aos debates. 

Nota-se que os diálogos são em wolof,  o que demonstra a intenção de Sembene em 

trazer ao nosso conhecimento aspectos preponderantes da cultura local, sendo a língua 

aqui concebida como recurso oral de maior importância. Isto ocorre em menor escala em 

Der Leone, a exemplo do canto de Zumbi em língua local, em que sua voz se mistura com 

vozes femininas, remetendo à realidade típica de uma vida comunitária. É crível que em 

437 DIOUF, M.  Histoires ET actualités dans CEDDO d’ousmane Sembene et HYENES de Dijibril  Diop  
mambéty. In: Littérature et cinema em Afrique francophone. Paris: L’Harmattan, 1996, p.23. 
438 CHAM, Mbye.  História oficial, memória popular: reconfiguração do passado africano nos filmes de  
Sembene Ousmane. New Jersey: Rutgers University Press, 2000.
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ambos os filmes as práticas e manifestações orais são exemplos de estéticas alternativas, 

cujas semelhanças nos levam às tradições orais africanas.

O  filme  de  Sembene  também chama a  atenção  por  outro  fator,  pois  há  uma 

interessante imbricação entre personagens ficcionais e sujeitos históricos da África Negra, 

tal como ocorre nos filmes de Glauber. Isto sugere que a história é uma narrativa em 

aberto, passível de questionamento e releitura. Em Ceddo, nomes como diogomay, lincer,  

jaraaf,  tyedddo, fazem  alusão  a  sujeitos  históricos  e  cargos  palacianos  da  história 

senegalesa  e  africana.  Todavia,  no  filme  eles  são  investidos  de  novos  significados. 

Sembene retira-os dos “livros de História” para colocá-los nas telas a serviço, é claro, de 

seu  projeto  político.  Se  recuarmos  ao  século  XVII  –  um  dos  períodos  que  o filme 

problematiza  -,  a  revisão  proposta  por  Sembene  Ousmane  se  desenhará  com  mais 

clareza, visto que foi nesta época que se definiu parte das políticas coloniais da África 

Negra da costa oeste.439

No filme  observa-se  elementos  de  várias  sub-regiões  de  África,  que  somados 

podem  ser  concebidos  como  uma  macrorregião,  aqui  chamada  de  “África  do  Oeste 

convencional”, para usar um termo do historiador Samir Amin. Tal espaço compreende a 

África Ocidental Francesa (AOF), Togo, Gana, Nigéria, Serra Leoa, Senegâmbia, Libéria 

e Guiné-Bissau. Isto permite compreender que, se por um lado a conquista colonial de 

quase  todo  o  continente  africano  reforçou  o  sentimento  de  uma  unidade  da  África 

Negra,440 como assinalou Amin, por outro, há uma variedade micro-regional que lhe é 

própria. Se é possível observar em Ceddo uma crítica aos problemas do continente como 

um todo,  ao mesmo tempo percebe-se aspectos  que são  particulares  à  cultura  local 

(Senegâmbia e Oeste da África), por exemplo a cultura wolof e diola, tão familiares ao 

cineasta Sembene Ousmane. 

O filme recua no período mercantilista que, de acordo com Amin, estende-se do 

século XVII a 1800, sendo marcado pelo tráfico de escravos. Na esteira do autor, é desta 

época que data o primeiro retrocesso da África Negra:
Aqui se distinguem duas zonas de tráfico de escravos: de um lado, a zona da dependência 
atlântica,  de longe a mais devastadora por  sua amplitude,  que se estende por  todo o 
continente de costa a costa, de São Luís do Senegal a Quelimane em Moçambique; de 
outro, a zona da dependência oriental que opera desde o Egito, do Mar Vermelho e de  
Zanzibar em direção ao Sudão e à África oriental441.

Na obra de Sembene, ver-se a derrocada das sociedades africanas tradicionais a 

partir de agentes externos à África, com a conivência dos agentes internos. Considerando 

determinados personagens do filme, pode-se encaminhar algumas considerações, como 

as presenças do marabuto e do padre cristão, sendo concebidos, respectivamente como 
439 BARRY, B. Subdesenvolvimento e dependência na África Negra. As origens históricas e as formas  
contemporâneas. 2011. Prefácio de Samir Amin (Publicação no prelo).
440 Ibidem, p.8.
441 Ibidem.
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representantes,  ainda que indireto,  do comércio transaariano e costeiro.  Acerca disto, 

Amin alerta que este comércio favoreceu então “o desenvolvimento das diferenciações 

sociais, a constituição dos Estados e dos Impérios.”442 A afirmação do autor é válida para 

compreender a presença Árabe na região da África, que, no mais das vezes, é visto como 

um elemento autóctone.  Este fator deve ser levado em conta, pois  afirmar que o Islã 

apareceu cedo na região não é o mesmo que dizer que é um elemento ab initio, tal como 

é possível observar no trecho a seguir:
Em contrapartida, o volume do estoque de ouro, constituído na Europa e no Oriente ao 
longo  dos  séculos,  proveniente  da  África  tropical,  lembra  a  natureza  principal  deste 
comércio. Por isso, as ideias que circulam com as mercadorias são aqui recebidas com 
facilidade: assim o Islã apareceu muito cedo no rio Senegal. A importância deste comércio, 
seu  caráter  de  igualdade  e  a  autonomia  das  formações  africanas  surgem  sem 
ambiguidade na literatura árabe da época443.

Com  efeito,  as  observações  de  Amin,  no  que  se  refere  ao  estreitamento  das 

relações entre o rei  (brak) e os líderes religiosos islâmicos,  ajudam a compreender  a 

crítica que é feita em Ceddo ao Islã enquanto um elemento trazido pelo colonizador. No 

século  XVII,  no  reino  senegalês  autônomo,  denominado  Estado  Waalo,  o  brak selou 

pactos com líderes religiosos islâmicos (iman/marabutos) para proteger seu território de 

um inimigo comum: o invasor  europeu.  Seria  interessante mergulhar  nestas questões 

para melhor compreender a tese proposta pelo filme de Sembene.

No  Estado  Waalo,  o  brak dispunha  de  um  exército  permanente  de  cativos, 

chamados de tyeddo, que em algumas bibliografias aparecem com o nome de tyedo ou 

ainda  ceddo. Estes guerreiros cativos eram nomeados pelos  seb ak baor,  funcionários 

privilegiados do reino. Por serem privilegiados da corte, os ceddos também gozavam de 

prerrogativas  como as  posses territoriais  -  o  lamanat, que era  a  propriedade coletiva 

concedida pelos  lamans (clãs).444 Há ainda a presença dos  kangam,  notáveis  que tal 

como os  seb ak baor possuíam privilégios junto à corte. Há uma nítida hierarquia de 

funções e valores, que, com a presença francesa em São Luís (1659), começa a ser 

alterada ocorrendo uma desagregação da sociedade e do Estado Waalo445. Segundo o 

autor, a reação de defesa à investida francesa foi encabeçada pelos líderes religiosos 

islâmicos. Face a isto, o Islã deixa de ser a religião de uma casta minoritária passando a 

representar uma reação popular ao invasor estrangeiro. É justamente neste ponto que 

recai a crítica de Sembene, pois  Ceddo transmite a ideia de que tanto o cristianismo 

quanto o Islã são faces da mesma moeda colonial. 

442 Ibidem, p.14.
443 Ibidem, p. 15.
444 Ibidem, p.17.
445 Ibidem.
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O imam (esquerda – 1º quadro), o mercenário branco (toubab) e o missionário cristão (direita – 2º 
quadro) convivem num mesmo espaço, estabelecendo estratégias de colonização dos ceddos. Por 

converter a “família real”, o líder religioso possui vantagens e prerrogativas em relação aos demais 
colonizadores. Fonte: idem.

Como toda busca pelo passado parte do presente, pode-se dizer que o presente 

de  Ousmane Sembene é  cheio  de  urgências,  uma das quais  consiste  em mostrar  a 

recente raiz religiosa do Islã na África do Oeste. No embate entre a religião de Alá e a 

espiritualidade dos ceddos, Sembene faz crer que o presente tanto pode iluminar quanto 

ofuscar o passado. Por isso, torna-se pertinente trabalhar com uma teleologia que deixa o 

caminho livre para o homem e a mulher fazerem suas escolhas. Daí outra afinidade com 

a “filosofia da história” de Glauber Rocha “a terra é do homem, não é de Deus nem do 

Diabo”.

Na ótica de Sembene, o fato do homem tomar para si a responsabilidade perante 

seu destino, não implica na negação de suas crenças e valores espirituais. Muito pelo 

contrário,  justamente  destes  préstimos  nascem  as  ferramentas  de  luta  contra  a 

racionalidade do colonizador. Por isso que os ceddos são os pilares da resistência contra 

o colonialismo advindo do Islã. Equivale dizer que tal crítica só pode ser benquista se 

amparada pela ancestralidade e valores tradicionais, face às crenças, espiritualidade e 

cosmogonia  dos  africanos.  Como  a  atomização  e  os  interesses  particulares  são 

empecilhos à luta anticolonial, é preciso que haja a filtragem das vozes individuais para 

que os anseios comunitários sejam postos na mesa, que, via de regra, são representados 

pelo porta-voz Diogomaay. Ao final, a princesa Dior canaliza o sentimento de luta dos 

injustiçados, por ser, é claro, ela própria uma injustiçada. Em nome do povo, do reino e da 

dignidade que se quer restituída, Dior põe fim às ações do ardiloso imam.

Sembene também explicita  que antes da chegada dos religiosos islâmicos,  os 

ceddos participavam das reuniões de conselho junto ao rei, possuindo uma organização 

política  pautada  em  suas  crenças.  Neste  sentido,  a  querela  envolvendo  os  líderes 

religiosos islâmicos e os cativos da coroa (Tyeddo) teve profundas sequelas na África do 

Oeste446.

446 Conforme Boubacar Barry,  “No momento de sua maior extensão, o Waalo ocupava um território mais  
amplo, em ambas as margens do rio Senegal. O deslocamento de suas fronteiras está intimamente ligado a sua 
história, dominada pela pressão constante dos reinos vizinhos. Assim, segundo Yoro Dyaw, “o limite entre o 
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Sendo o reino Waalo o berço da civilização wolof, compreende-se a intenção de 

Sembene em problematizar em Ceddo o passado de seu povo. No que se refere à língua, 

o wolof era compartilhado pelos habitantes dos demais reinos vizinhos Kadyoor, Dyolof e 

Bawor,447 o que amplia a fronteira cultural  da mensagem veiculada pelo filme,  que,  a 

exemplo  de  Der  Leone  have  sept  cabeças,  ultrapassa  os  espaços  delimitados  pelos 

Estados nacionais, já que também se está falando de culturas em diásporas.

Dentre as hierarquias do Waalo, os ceddos, apesar de serem cativos, contavam 

com alguns privilégios. Tais prerrogativas foram aumentando ao longo da crise política, 

social e econômica que assolou o reino ao longo do século XVII448. Assim, os cativos da 

coroa eram isentos de impostos, diferenciando-se dos chamados cativos da casa, que 

viviam no seio da família do amo. Isto levou alguns autores a falarem da existência de 

uma escravidão branda na região da Senegâmbia. Se por um lado é difícil compreender 

que havia alguma vantagem em ser um “guerreiro cativo”, por outro, deve-se ter em conta 

que tanto a liberdade quanto a reclusão eram condições passíveis de serem negociadas, 

tendo em vista as conjunturas políticas do reino. No que concerne à escravidão branda, 

deve-se ter cuidado para não tirar conclusões apriorísticas, pois seria o mesmo que inferir 

que  a  escravidão  no  Brasil  foi  menos  violenta  do  que  na  América  do  Norte.  Certas 

categorias  não  são  passíveis  de  comparação;  equações,  inequações  e  métodos 

comparativos.

A crítica colonialista de Glauber e Sembene via tradições orais
Declarou  Ousmane  Sembene  que  “Um  cineasta  africano,  produzindo  para  o 

cinema  ou  a  televisão  [...]  possui  uma  herança  muito  antiga,  mas  sempre  viva:  a 

oralidade”449. No que pesem seus argumentos, as tradições orais presentes em  Ceddo 

são frutos da sua preocupação em produzir um cinema condizente com a realidade de um 

povo. Além disso, deve-se ter em conta que, naquele contexto das décadas de 1960 e 

1970, dos cinemas que vinham surgindo e se consolidando, o Cinema Novo era uma das 

grandes referências estéticas, como os filmes de Glauber, que via oralidade projetou uma 

estética própria.

Tanto  Ceddo quanto  Der  Leone possuem  fortes  traços  orais  que  bebem  das 

ancestrais oralidades africanas que ainda preservam o potencial narrativo do mito, para 

usar expressão de Walter Benjamin450. Destaque para a observação de Paul Zumthor “A 

Waalo e o Fuuta começava em Bé-N’Denddi, pastagem frequentada pelos pastores peuls, próximo de Fanaye,  
que foi, até 1793, a aldeia mais importante”. Naquela época, o almany muçulmano Abdel Kader empreendeu, 
em nome do Profeta, uma guerra santa, para arrancar do jugo dos  tyeddo as aldeias de N’Dierba, Bokhal, 
Gaya e Réfo. Suas conquistas levaram esse limite até Fakande, próximo de Dagana”. Op, cit, p. 40.
447 BARRY, B. Ibidem, p.43.
448 Ibidem, p.60.
449 OUSMANE, S. Entrevista Correio da UNESCO, SP: FGV, 1999, p.9. 
450 Ibidem, p.72.
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voz é o instrumento da profecia,  no sentido mesmo de que ela a faz”451.  A já  citada 

sequência  do  ritual  da  Morte  que  faz  Zumbi  baixar  em  Der  Leone é  outro  exemplo 

significativo de salvaguarda de uma cosmogonia via tradições orais. Do mesmo modo que 

em Ceddo os provérbios são importantes traços destas tradições que, inclusive, reforçam 

as  opiniões  e  argumentações  dos  interlocutores.  No  filme  de  Sembene,  a  fala  e 

argumentações das personagens da aldeia se opõem ao clamor repetitivo do imam e de 

seus discípulos. Daí ser nítido no filme o descompasso entre a cultura local e os valores 

trazidos pelos colonizadores.

No desfecho da história, os ceddos ajudam a princesa Dior a reaver seu trono. O fato dos ceddos colocarem a boca 
no fuzil dos discípulos do imam é extremamente significativo, pois sugere que a oralidade (a voz, a palavra, o verbo 

e a performance) faz frente ao poder das armas do colonizador. Fonte: idem.

No que se refere aos préstimos religiosos, não foram poucas as ocasiões em que 

Glauber Rocha e Sembene Ousmane mostraram-se críticos  da religião como fator  de 

alienação. Parte dessa crítica é referenciada pelas ideias marxistas, muito em voga nas 

décadas de 1950 e 1960. Mais uma vez merece menção o verso de  Deus o Diabo “A 

Terra  é  do  homem  /  Não  é  de  Deus  nem  do  Diabo”  ou  a  declaração  do  cineasta 

senegalês “Já não sustento tal crença, creio somente no homem”452. É interessante notar 

como isso se procede e se orienta em Ceddo e em Der Leone have sept cabeças.

Se no filme de Sembene é explicitado que tanto o islamismo quanto o cristianismo 

não condizem com a crença dos ceddos, já em Der Leone o cristianismo é pintado como 

um valor  decadente.  Estas religiões  são vistas como um forte preceito colonialista de 

sobreposição  cultural  via  assimilacionismo.  Nesse  sentido,  reside  aí  o  papel 

451 ZUMTHOR, P. Introdução à poesia oral. SP: Hucitec, 1997, p.294.
452 OUSMANE, S. Interview. Emission RFI, Catherine Ruelle/Sophie Ekoue. 1977 – 75º anniversaire du 
realisateur.
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preponderante das tradições orais para a restauração material e simbólica dos valores 

tradicionais.

Quando Diogomaay quer  mostrar  ao rei  Demba a incongruência  em relação à 

cosmogonia wolof diz “O Rei deve saber que a Terra é a mãe do Babobá”. Para além de 

um simples provérbio, para questionar a religião do imam, o porta-voz dos ceddos recorre 

ao saber tradicional, ancorado à cultura africana.  São estes “atos de fala” que sustentam 

a crítica de ambos os cineastas, eis a espinha dorsal de suas obras, que projetam suas 

estéticas. Já em Der Leone, há uma interessante narrativa da personagem Zumbi em que 

fala do passado cosmogônico da humanidade,  no qual os animais habitavam a Terra. 

Menciona o sangue vertido nas plantações do Novo Mundo, denuncia o massacre dos 

animais  pelos  brancos  e  o  aprisionamento  dos  deuses,  que  de  imediato  remete  à 

aculturação, à violência física e simbólica conjurada pela imprecatoriedade europeia. Aqui 

a  proposta  decolonial  dos  cineastas  é  nítida,  eles  recorrem  a  um  simbolismo  para 

reinventar  uma  tradição,  a  exemplo  de  Sembene,  ou  ainda,  estreitar  um  diálogo 

tricontinental, nos termos de Glauber Rocha. 

Além disso, há uma preocupação por parte de ambos em serem políticos sem a 

perda da poética, que se sustenta na medida em que ocorre a interação com os valores 

populares, o que possibilita a fundação de novos templos453,  para usar expressão de 

Castoriadis.  Desta forma, estas narrativas caminham na contracorrente do imaginário 

colonial,  da  ótica  imperialista  e  do  viés  eurocêntrico.  Em  Glauber  e  Sembene  a 

ambivalência poética e política convivem, não sem algum conflito, na medida em que há 

uma linha tênue que separa o ator-personagem e o sujeito-telespectador. É fruto disto a 

vontade de intervir na realidade, a incorporação do modo de falar do povo, o uso de 

tomadas externas em detrimento de filmagens em estúdios,  a busca pela iluminação 

natural, dentre outros fatores, o que possibilita a emergência de novas categorias a partir 

de uma mise-en-scène particular.

Em Der Leone nota-se a presença da câmera como um corpo, a filmagem traça 

um itinerário, que é também duração, convertendo-se em dramatização antinaturalista. 

Convém lembrar a cena em que a comitiva dos negros de Brazzaville interagem com a 

objetiva enquanto gritam morte ao colonialismo (imagem abaixo). Já Sembene, apesar 

de  ser  menos  alegórico  do  que  Glauber,  cria  cerimoniais  a  partir  de  determinados 

simbolismos. Em  Ceddo temos um totem (samp) que simboliza a causa dos  ceddos. 

Qualquer um que tentar resgatar a princesa Dior deve levar consigo este objeto. Assim, 

o samp é um semióforo usado para reforçar um rito, isto é, “um signo trazido à frente ou 

empunhado para indicar algo que significa alguma coisa e cujo valor não é medido por 

453 "todo simbolismo se edifica sobre as ruínas dos edifícios simbólicos precedentes, utilizando seus 
materiais, mesmo que seja só para preencher as fundações de novos templos." IN: CASTORIADIS, 
Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p.147.
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sua materialidade e sim por sua força simbólica”454. O mesmo pode ser aplicado a lança 

de Zumbi em Der Leone, semióforo que simboliza a resistência do povo negro.

Os negros de Brazzaville gritam “Morte ao colonialismo” interagindo com a câmera, enquanto 
carregam o corpo de homem morto. Fonte: Der Leone have sept cabeças, ibidem.

Os estilos de Sembene e Glauber são próprios do chamado cinema moderno. Em 

termos  de  linguagem  e  técnica  cinematográfica  estes  realizadores  opõem-se  ao  dito 

cinema  clássico.  No  posicionamento  e  movimentação  da  câmera,  na  forma  como  a 

narrativa  é  articulada,  no  encadeamento  do  enredo,  no  perfil  psicológico  das 

personagens,  na combinação entre música e imagem, visualiza-se particularidades do 

cinema  moderno.  Desta  equação  surge  uma  alteração  de  enfoque,  que  sela  o 

estreitamento entre o espectador e aquilo que está na tela, são novas estratégias usadas 

por esses artistas para mediar suas ideias.

As narrativas de ambos não são pedagógicas no sentido de querer ensinar ao 

povo o caminho para a liberdade via revolução. Ao contrário, ela possui brechas, devendo 

ser problematizada. Daí a importância do uso de uma linguagem nova para narrar tais 

histórias. Nos filmes de Sembene é recorrente o uso da câmera baixa, pois não é comum 

aos africanos sentarem-se à mesa à moda dos ocidentais, mas sim ao chão. Em Ceddo, 

há um número significativo de cenas em que se percebe este posicionamento de câmera, 

a exemplo da reunião entre os ceddos, o imam e o rei Demba War, em que todos são 

enquadrados na altura do chão.

Há grandes  aproximações  entre  as  concepções  políticas  de  Glauber  Rocha  e 

Sembene Ousmane, pois  encontra-se em suas obras a preocupação em compartilhar 

com os telespectadores e o público percepções acerca das mazelas sociais que assolam 

454 CHAUÍ, M. Mito fundador e sociedade autoritária. SP: Perseu Abramo, p.12.
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seu povo, em que sujeitos históricos partem em busca de justiça. Assim, a vida social é 

encenada como crise e drama. Isso é uma constante na filmografia destes cineastas. 

A experiência de choque de suas obras problematiza o passado e mostra que em 

África não houve o processo de emancipação, civilização e progresso apregoado pelas 

potências  europeias.  Tanto  Der  Leone  quanto  Ceddo são  claros  em  mostrar  que  o 

continente foi  vítima de vários tipos de colonialismos,  além de reforçarem os diálogos 

diaspóricos entre os cineastas dos chamados cinemas de autores. Há também em ambos 

as obras um retrato da violência, que produz no espectador a catarse, tensão acumulada 

num corpo que sofre, reverberando, ao nível dos indivíduos, no olhar de quem contempla 

o sofrimento alheio; pensemos no genocídio dos 18 congoleses pelo mercenário alemão, 

uma das cenas mais chocantes de Der Leone; ou ainda em Ceddo, a notável violência 

que se manifesta quando o marabuto ordena a prática da jihad contra os não convertidos 

e  o  nome  dos  ceddos  são  substituídos  por  nomes  árabes,  exemplo  significativo  do 

colonialismo cultural.

A violência presente em  Ceddo e  Der Leone é sem dúvida a mesma que fora 

observada por Frantz Fanon, implica em dizer que a agressividade retratada nestes filmes 

não deve ser vista enquanto um ato gratuito ou deontológico, mas como ação reativa, 

instrumento de defesa face à violência praticada pelo colonizador. Glauber e Sembene 

levaram  isso  a  bom termo.  No  manifesto  Uma Estética  da  Fome  (1965)  escreveu  o 

cineasta  brasileiro  “Foi  necessário  que  morresse  um  policial  francês  para  que  se 

enxergasse um argelino”. Já Frantz Fanon igualmente observou em Os Condenados da 

Terra “a violência do colonizador só é superada por uma violência maior”.

Do mesmo modo, em Ceddo de Sembene, a violência é a forma encontrada pelos 

oprimidos  para  serem  ouvidos  e  negociarem  com  o  poder.  Os  ceddos  recorrem  à 

violência para arquitetar suas ações. Seqüestram a princesa e matam o príncipe Biram e 

o guerreiro Saxewar. Ora, no desfecho da história não é a princesa Dior Yancine que faz 

uso da violência para restabelecer a ordem do reino, ceifando a vida do líder usurpador?

Por isso, não é exagero afirmar que a violência aqui tem uma dimensão política 

evidente, podendo ser vista como uma resposta aos imperativos do colonialismo. A ação 

dos  ceddos  precede  a  jihad islâmica  do  mesmo  modo  que  a  violência  do  oprimido 

prescreve a reação do opressor. Há uma inegável correlação de forças que permeia todo 

o filme. O samp, objeto totêmico que representa as reivindicações dos ceddos, passa de 

mãos em mãos, o que denota a dinâmica da disputa pelo poder. 

A aldeia na qual se passa a história é um microcosmo das sociedades tradicionais 

africanas,  espaço  alegórico  que  representa  o  passado  da  nação,  conflituoso  porque 

perverso, habitado por personagens que (sobre)vivem num antagonismo de forças para 
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além do jogo maniqueísta. Assim, o colonizado também se configura como colonizador. 

Demba War e seus conselheiros são modelos desta assimilação, assim como a parcela 

significativa  dos ceddos que optam pela  conversão sem ao menos cogitar  a luta por 

liberdade. Daí a posição extremada da cúpula dos conselheiros ceddos que, apesar do 

espaço segregado, somam forças e sancionam a violência contra o opressor. O próprio 

fato de a comunidade ser conivente com a escravidão demonstra a amplitude da violência 

colonial no seio da vida comunitária.

Já em Der Leone, Glauber projeta sobre Brazzaville a violência que assola a África 

como um todo. Na invocação, na ação, na luta, a violência é o instrumento do oprimido 

para  alcançar  a  tão  almejada  liberdade.  Zumbi  expõe  suas  armas:  a  lança  e  a 

metralhadora.  Pablo  recebe  um caminhão  do  exército  a  tiros.  Os  negros  lincham  os 

colonizadores ao ar livre. A violência aqui é sancionada, pois os métodos usados pelo 

colonizador são igualmente coercitivos,  via colonialismo físico, moral e mental.  É esta 

violência que transformou Dr. Xobu em toubab455 e que partilhou a África em sub-regiões 

de fronteiras políticas imaginadas456.

Vale  lembrar que  Xobu  se  entusiasma  com  as  “benesses”  aventadas  pela 

colonização: a ciência, as artes, as luzes, são instrumentos eficazes de dissuasão usados 

pelos  europeus  para  submeterem  os  colonizados.  O  líder  local  é  um admirador  dos 

preceitos franceses, tal como alguns líderes africanos. Apoiando-se em Fanon, o desvio 

existencial de Xobu denota a eficácia da violência colonial. A personagem exalta  cultura 

e valores que lhe são alheios. É o pêndulo da violência imperialista, cuja frequência, a um 

só tempo, é medida pela civilização, a verdade íntima e explícita do neocolonialismo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

455 Toubab: ocidentalizado, africano colonizado à européia. (N.A). 
456 Vide a “Partilha da África”.
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Há afinidades significativas na poética e na política de Glauber e Sembene, em 

que o  cinema é um importante veículo para criticar  o colonialismo.  Tanto  Der  Leone 

quanto  Ceddo põem  em evidencia  os  valores  locais,  reforçando  as  manifestações  e 

práticas do povo. Na fala das personagens, nas músicas que pontuam as imagens, nos 

movimentos bruscos de câmeras, os cineastas fundam uma estética desvinculada dos 

préstimos do cinema dominante.

À  maneira  dos  historiadores,  os  cineastas  recorreram  ao  passado  para 

problematizar o presente. Em  Ceddo, Sembene reinventou tradições para questionar a 

história do seu tempo, mostrando aspectos mais sofisticados do colonialismo na África do 

Oeste, a exemplo da religião muçulmana e do comércio encabeçado pelos europeus. Já 

em Der Leone have sept cabeças, há a convivência de tempos históricos distintos, nos 

quais o presente é posto em suspenso, portanto passível de questionamento.

Para os dois cineastas, a história é um mosaico embutido de diferentes tempos 

históricos,  cujo  objetivo  é  repensar  politicamente  a  realidade.  Tal  representação  é 

encenada através da alegoria, permeada de simbolismos, um método de trabalho bem 

afastado do realismo. Vale destacar que as tradições orais possuem papel preponderante 

neste processo, já que a performance oral faz uso de um universo complexo de signos. 

Sembene e Glauber traduziram cinematograficamente os impasses de seu povo, 

cujos  traços  comuns  são  as  situações  coloniais  e  neocoloniais  das  nações 

“subdesenvolvidas”.  Nesta busca por africanidades,  via oralidade,  emerge uma cultura 

que a racionalidade moderna tem posto às margens, em prol do eurocentrismo. Por isso, 

não é exagero afirmar que Sembene pôs em evidencia suas raízes africanas, ao passo 

que Glauber fez uso da africanidade para mostrar a má formação de uma nacionalidade 

que, até então, negligenciou os valores afro e os préstimos populares. Disto aflora um 

ponto de contato interessante entre a estética dos cineastas: as tradições orais africanas, 

que se manifestam por meio das imagens em movimentos. No cordel, no provérbio, na 

performance,  nas  rodas  de  samba,  capoeira  e  candomblé,  as  narrativas  se  fazem 

presentes e evidenciam significativos rastros de tradições orais.

O olhar enviesado do europeu em relação ao Terceiro Mundo é algo incômodo a 

ambos, levando-os a pensarem uma estética para além do esteticismo europeu, o que 

permitiu um frutífero diálogo tricontinental e “terceiro-mundista”. Soma-se a isso a filiação 

dos  dois  cineastas  ao  chamado  cinema  moderno  de  cunho  autoral.  Câmera  ágil, 

preponderância  da  oralidade  e  musicalidade  são  alguns  traços  que  fazem  parte  do 

método de trabalho destes artistas.

Os estilos, tanto de Sembene quanto de Glauber, entraram em conflitos com as 

convenções da época, na medida em que produziram cinema fazendo uso de códigos de 

comunicação pouco digeridos pelo público amplo, o que limitou em muito a circulação e 
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distribuição de seus filmes. Isso sem contar a censura às obras, por seu conteúdo crítico. 

São esses os riscos com os quais se deparam os cineastas do cinema autoral. Foi visto 

que  Terra em transe teve sua exibição vetada em todo território nacional,  do mesmo 

modo que Ceddo foi proibido de ser exibido nas salas de cinema do Senegal. Na mesma 

esteira, Der Leone have sept cabeças dividiu a crítica dos festivais, ao passo que alguns 

filmes de Sembene tinham sua distribuição restringida a determinados locais em função 

dos diálogos serem em wolof.

Considerando a  onipresença  de  Hollywood  no  que  se  refere  à  produção, 

distribuição  e  exibição  do  produto  cinematográfico,  tem-se  elementos  concretos  para 

compreender as dificuldades de circulação das cinematografias destes cineastas. Daí o 

porquê de ficar atento às articulações entre a esfera econômica, política e cultural, tendo 

em vista as imagens que são produzidas nos centros hegemônicos e que se irradiam para 

as chamadas “periferias” do capitalismo. Seria este o ponto de partida ideal para pensar 

nos projetos políticos dos autores aqui estudados.

Tampouco se pode esquecer que em períodos de quedas de paradigmas e de 

grandes  referências  teóricas  –  as  chamadas  crises  das  totalizações  históricas  -,  as 

cinematografias  de  Glauber  e  Sembene  se  ampararam em  experiências  sinestésicas 

situadas além da sociologia marxista, da antropologia estruturalista e da lógica cartesiana. 

Se  há  um  forte  elemento  extra-cinematográfico  nestas  obras  fílmicas,  é  sem  dúvida 

alguma a vontade dos cineastas em abraçar a história e intervir nas discussões políticas 

do momento.

No  que  diz  respeito  às  tradições  orais  africanas,  ela  é  embalada  por  um 

movimento mais amplo, orientado, inclusive, pela diáspora negra, na qual o Brasil esteve 

e está diretamente envolvido.  Trabalhar temas e questões do mundo africano a partir 

deste viés diaspórico é um desafio imposto,  no entanto,  reside aí o élan que fornece 

elementos plausíveis para realizar a empreitada, pois permite que as práticas afro sejam 

problematizadas em consonância com suas realidades, ao invés de serem vistas como 

manifestações  isoladas,  desconexas  ou  concebidas  aprioristicamente.  Seria  um  risco 

analisar o filme Barravento (1962) e a cinematografia de Glauber Rocha, sem levar em 

conta as tradições orais e as  performances do corpo, visto que a obra é embalada por 

práticas do candomblé trazidas da África “Nos flancos sonoros dos navios negreiros”457, 

nos termos de Roger Bastide.

Em seus itinerários,  Glauber  e  Sembene voltaram-se às  suas  raízes  e,  neste 

estudo, foram colocados em diálogos via África e diáspora. Desnecessário dizer que o 

presente  trabalho  buscou  se  inserir  neste  debate,  a  partir  do  diálogo  em  imagens 

produzidas em sertões, caatingas, savanas e litorais do chamado Terceiro Mundo.

457 BASTIDE, R. O Candomblé na Bahia. SP: Cia das Letras, 2001, p.327.
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O cinema de Glauber e Sembene mantém um estreito diálogo com a história da 

diáspora  e  do  colonialismo,  desdobrando-se  em  experiências  visuais  e  sonoras  que 

captam as tensões de um período histórico preciso. Os riscos são assumidos a partir de 

experiências de enfrentamento, na medida em que as questões coletivas são pensadas 

em grande escala: Diouana (personagem de La Noire de...) é a África que sofre; Manoel é 

representante  do  sertanejo  e  do  espaço  rural  que  foi  posto  de  lado  pelos  projetos 

modernizadores  e  nacionais  das décadas de 1950  e  1960;  do mesmo modo que os 

negros da praia de Buraquinho são os descendentes de escravos que vivem tal qual os 

antepassados escravizados oriundos da África do Oeste e da Costa da Mina. 

Assim, as afinidades aqui  elencadas entre os cinemas de Glauber e Sembene 

permitem delinear novos olhares à filmografia de ambos, a partir de um diálogo diaspórico 

e tricontinental.
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ANEXOS

Anexo 1: Transcrição de letreiros de Der Leone have sept cabeças 458

DER LEONE HAVE SEPT CABEÇAS

Letreiros iniciais

DER LEONE HAVE SEPT CABEÇAS
(O Leão de Sete cabeças)

UM FILME DE GLAUBER ROCHA

Restauração digital de imagem e som

Cinemateca Brasileira (logo)
Estudios MEGA (logo)
JLS Facilidades Sonoras (logo)

Transfer
MEGACOLOR Laboratório Cinematográfico (logo)

Realização
Paloma Cinematográfica (logo) 
Cardim soluções integradas (logo)
ABCV (logo)

Apoio Cultural
AATG (logo)
Secretaria do Audiovisual Ministério da Cultura
Governo Federal (logo)
Governo do Rio de Janeiro (logo) Secretaria de Cultura 
Cultura Viva (logo)
Ponto de Cultura (logo)
Cultura (logo)
Ministério da Cultura (logo)

Apoio
Educadora FM (logo) 107.5
TVE Bahia (logo)
IRDEB (logo) Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia

Este filme foi realizado em 1970, por Glauber Rocha, no Congo Brazzaville, África.

Os negativos originais foram preservados pela Cineteca Nazionale, em Roma, Itália. Em 
2009, com o incentivo de Márcio Meirelle, Secretário de Cultura do Estado da Bahia, foi 
firmada  uma  parceria  entre  o  Tempo  Glauber,  a  Cinemateca  Brasileira,  a  Cineteca 
Nazionale de Roma e a ABCV – Associação Baiana de Cinema e Vídeo com o objetivo 
de repatriar os materiais originais, restaurar e relançar o filme, em novas cópias 35mm e 
dvd.

O método adotado pela Cinemateca Brasileira foi o escaneamento no formato 4k e o 
restauro  digital  em  2k  realizado  pelos  Estúdios  Mega.  Este  processo  possibilitou  a 
confecção de uma nova matriz em alta definição e um novo negativo em 35mm.

458 O filme possui diálogos em francês.
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O som na sua versão original em vários idiomas foi recuperado a partir da única cópia 
35mm  em  estado  avançado  de  deterioração  e  de  fitas  umatic,  e  seu  restauro  foi 
executado pela JLS Facilidades Sonoras.

“I materiali originali provengono dalla Cineteca Nazionali, Roma.”

“The original materials are from Cineteca Nazionali, Roma.”

“Os negativos originais usados na restauração desse filme pertencem a (sic) Cineteca 
Nazionali, Roma.”

Letreiros finais

Dedicado a Paulo Emilio Salles Gomes
O Leão de Sete Cabeças
Companhia produtora    Polifilm
Produtores    Gianni Barcelloni, Claude Antoine
Diretor de produção    Giancarlo Santi
Assistente de produção    Miguel Samba
Diretor    Glauber Rocha
Assistente de direção    André Gouveia
Argumentistas e roteiristas    Gianni Amico, Glauber Rocha
Diretor de fotografia    Guido Cosulich
Som direto    José Antônio Ventura
Mixagem    Andréa Taloni
Montadores    Eduardo Escorel, Glauber Rocha
Assistente de montagem    Francisco Cardarelli
Letreiros    Francesco Altan
Música     Folclore  africano,  Baden  Powell,  Hino  Nacional  Francês cantada (sic)  por 
Clementina de Jesus
Locações    Brazzaville (Congo)

Elenco

Marlene    Rada-Rassimov
Pregador    Jean-Pierre Léaud
Pablo    Giulio Brogi
Português    Hugo Carvana
Agente Americano    Gabrielle Tinti
Governador    René Koldhoffer
Zumbi    Baiack
Samba    Miguel Samba
Xobu    André Segolo
Mercenário    Aldo Bixio
Povo dançarinos do Congo

DER LEONE HAVE SEPT CABEÇAS
Ficção, longa-metragem, 35mm, colorido (Estmancolor) 1970

Equipe de Restauro
Direção de projeto    Paloma Rocha
Curadoria e pesquisa    Joel Pizzini
Direção de produção    Márcia Cardim
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Direção de fotografia    Luis Abramo
Assistente de direção    Sara Rocha

Cinemateca Brasileira
Diretor executivo    Carlos Magalhães
Diretora técnica    Patrícia de Filippi
Técnicos Laboratório de Restauro    Arthur Bens,  Carlos Eduardo de Freitas,  Cínara 
Dias,  Diogo Russo,  Ernesto Stock,  Flavia  Barretti,  Francine Tomo,  Frederico Arelaro, 
Jesus Fernandes da Silva, Luisa Malzoni, Pamela Cabral, Ricardo Costantini,  Rodrigo 
Mercês, Thiago Dell’Orti Umberto Pinheiro

Restauração digital de imagem    Estúdios Mega
Coordenação de Restauração Digital    Fábio Fraccarolli
Restauração  Digital     Fábio  Fraccaroli,  Toshi  Segawa,  Fabiano  Mastelaro,  Antonio 
Tomaselli
Supervisão de Pós-produção e efeitos digitais    Ade Muri
Assistente de coordenação    Sabrina Comar, Robson Schunck, Marina Herrador
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Anexo 2: Descrição plano a plano de Der Leone have sept cabeças

Pan-PA: mulher (Marlene) com os seios a mostra; homem faz carícias na mulher; ele a 
apalpa e sussura (ao fundo um barulho ensurdecedor e um coral canta em língua local); 
a orgia se intensifica; a câmera acompanha os movimentos do casal; a mulher deita na 
grama e, semelhante a um animal selvagem, o homem “roça” o rosto em sua perna e 
apalpa seu corpo (ao fundo um barulho ensurdecedor mistura-se à música cantada pelo 
coral); homem e mulher liberam seus desejos e “rolam” pela grama; interrupção sonora; 
mulher dá risada, tenta afastar o homem que quer morder sua perna; o homem carrega 
consigo uma pistola automática; voz em off recita passagens do apocalipse enquanto o 
casal  interage entre si;  (o casal assemelha-se a um leão e uma leoa) /   PG-Contre-
plongée:  padre com batina branca caminha pelas savanas; vento forte no local /  PF: 
mulheres  sentadas  com crianças  no colo  observam o padre  rastejar  pelo  chão  com 
marreta em mãos; o padre recita passagens do livro do Apocalipse, que faz alusão à 
besta de dez cabeças; ao recitar versículos, desfere marretadas no chão; ao fundo as 
pessoas observam, em destaque algumas mulheres em pé; algumas crianças começam 
a  chorar;  o  padre  começa  a  gritar  enlouquecido;  os  presentes  dão  risada;  o  padre 
interage com a câmera / PS: congoleses em performance teatral; dançam, batem palmas 
e realizam performances;  batucam tambores; cantam em coro; câmera acompanha a 
dança de um congolês;  homem deitado no chão é velado;  mulheres dançam ao seu 
redor;  ao fundo,  ouve-se vozes em língua local;  mulheres  soltam gritos e ululações; 
homem faz vodu com boneco; Zumbi baixa no local,  com roupas brancas e portando 
lança; apresenta-se e é venerado por dois dançarinos congoleses; demais dançarinos 
juntam-se ao grupo /  PG-Pan:   homem caminha  por  savanas;  sons de pássaros  ao 
fundo;  homem  vestido  com  roupas  do  exército;  agacha-se  no  chão  e  apanha 
metralhadora  que  estava  escondida  embaixo  de  folhas;  caminhão  aproxima-se  e  é 
recebido a tiros / PP: Zumbi discursa para a câmera / PG-PS: em meio a multidão o 
padre se aproxima; ele é seguido por meninos que levam a mão à cabeça; padre tem em 
volta de seu pescoço uma corda, suas vestes estão rasgadas;  o religioso ergue sua 
marreta /  PP-PG: soldado de prontidão portando metralhadora (o silêncio  da cena é 
irrompido por várias pessoas falando ao mesmo tempo); ao fundo, grande tumulto entre 
soldados e a população; um mercenário alemão e um português veneram o nome de 
Marlene / PS: faixa em que se lê, “Independência: Sim; Colonialismo: Não”; congoleses 
gritam em coro contra o colonialismo, dentre eles Zumbi; em destaque, várias faixas de 
crítica ao colonialismo; o guerrilheiro Pablo chega de caminhão com arma em mãos e 
grita “resistência”; o grito de Pablo vai ao encontro com o dos congoleses / PF (zoom in): 
congoleses em pé separados por fila de soldados armados com fuzil; zoom desfocado 
em pessoas / PP:  Pablo grita “resistência”; a câmera movimenta-se (da direita para a 
esquerda) e enquadra o padre, que desfere marretadas no caminhão aproximando-se de 
Pablo;  no  extra-campo,  a  marretada  atinge  Pablo,  seguido  do  grito  em  off ;  Pablo 
aparece em cena gritando / PS: multidão de congoleses seguem pelas ruas carregando 
faixas e um homem morto; gritam “Morte ao colonialismo” / PF: o mercenário alemão 
sentado e bebendo cerveja conversa com o português, que o massageia; fala de Adolf 
[Hitler];  fala das possíveis saídas para impedir o processo revolucionário dos negros; 
menciona o nome de Marlene / PF: Zumbi, imóvel, sentado em cadeira; em frente a uma 
casa, traz uma lança em seu colo; dois rapazes entram em cena discutindo ao redor de 
Zumbi; um terceiro junta-se ao grupo; os três discorrem a respeito da luta revolucionária 
contra o imperialismo; um dos rapazes aproxima-se da câmera e faz um discurso sobre a 
situação da África; fala da selvageria dos europeus e da exploração da África a partir de 
uma perspectiva histórica; rapaz que realiza discurso sai de cena, os outros dois levam 
Zumbi;  rapaz retorna e apanha a lança de Zumbi /  PS: povo reunido comparecem à 
igreja; o sino toca; voz em off reza, o povo responde em coro; homem orienta um senhor 
em sua prece; ao fundo, choro de crianças e o contínuo badalar do sino / PS: mulheres e 
homens cantam e batem palmas; o padre traz o guerrilheiro Pablo como prisioneiro; o 
cativo tem as mãos amarradas; o padre grita com voz grave e semitonada “Venham ver 
a besta inesperada”; o local aparenta ser uma igreja improvisada; o religioso carrega 
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marreta; o Padre desfere marretadas em Pablo / PA: Pablo atingido pelo Padre /  PA: 
Pablo atingido no rosto pelo Padre (ambos de frente) / PA: Pablo atingido pelo Padre 
(Padre de costas) /  PP: Padre atinge Pablo (Pablo de joelhos) / PA: Padre atinge Pablo 
(Pablo em pé) /  PC: Pablo é atingido pelo Padre; pessoas sentadas ao redor / PF: Padre 
atinge Pablo / PG: repetição do plano anterior; pessoas ao redor / PP-Plongée: Pablo é 
atingido no rosto / PA: Pablo sendo atingido pelo Padre (câmera dá giro de 360º em 
torno dos personagens) / PG (zoom in): Padre dá uma surra em Pablo no lado de fora da 
igreja; pessoas observam / Pan: na igreja, pessoas perfiladas observam o exorcismo de 
Pablo; o Padre fala para Pablo renunciar / PF: campo aberto com troncos no chão; o 
Padre e Pablo entram em cena, o segundo tem uma corda amarrada ao pescoço; o 
Padre canta e larga a corda que esta amarrada ao pescoço de Pablo; o Padre sai de 
cena  /  PP:  Pablo  deitado  agoniza  no  chão;  um  pé  feminino  pisa  em  seu  rosto;  o 
guerrilheiro expele saliva pela boca, uma mosca pousa no pé / PA: Marlene nua agacha-
se e levanta o rosto de Pablo; Marlene beija Pablo no rosto e na boca; Pablo chama 
Marlene de “a besta de ouro da violência”;  Marlene interage com a câmera /  PC:  o 
português, o mercenário alemão e o americano à mesa conversando; entra em cena o 
Padre  conduzindo  seu  prisioneiro,  Pablo;  o  português  começa  a  ridicularizar  o 
prisioneiro, seguido do alemão; Pablo rosna para o alemão, que se assusta; o americano 
aproxima-se de Pablo; Marlene, agora vestida, entra no local; aproxima-se de Pablo e 
interage com ele; o Padre entra em cena, dá volta em torno de Pablo e sai de cena; o 
português, o alemão e o americano levam Pablo para fora; Marlene fica no local rindo; o 
Padre  passa por  Marlene  produzindo  som estridente  com violino  desafinado;  ambos 
saem de cena / PF: o alemão cantarola melodias; sai de cena e volta com o português, 
que conduz Pablo; o americano também entra em cena; o americano desfere soco no 
estômago de Pablo; o americano faz discurso imperialista enquanto tortura Pablo, que é 
segurado pelo português e alemão / Pan-PP: o Padre passa tocando violino; a câmera 
para no rosto de Marlene; o Padre para próximo a Marlene tangendo o violino; recita 
passagens do apocalipse; o Padre intercala suas falas com toques de violino (como os 
griôs fazem com a kora);  Padre se retira,  Marlene movimenta o rosto suavemente e 
caminha, para e olha para a câmera; o Padre produz sons estridentes com o violino (em 
off  sons de vento)  /  PF:  um africano sentado e outro em pé;  Zumbi  entra em cena 
discursando;  /  PS:  congoleses  tocam  tambores  e  danças  com  facões,  punhais  e 
escudos; desferem golpes na terra / PF: o português e o alemão; o alemão canta “Lili 
Marleen” e o português acompanha-o, batendo um par de botas que está em suas mãos; 
o americano chega de canoa e pede para ambos se calarem / PG-PA: pessoas reunidas 
em pátio; dois homens surram um terceiro, que cai no chão; os dois algozes retiram uma 
lança do chão, caminham em direção a câmera, exibem a lança e discursam / PF: na 
presença  de  africanos,  Xobu  sentado  numa  rede  em  companhia  do  português,  do 
alemão e do americano; Xobu dá um gole na garrafa de champanhe e assina um livro / 
PS: desfile em carro aberto em comemoração à nomeação do dr. Xobu como Primeiro 
Presidente da República; população nas ruas; saxofonistas na comissão de frente tocam 
seus instrumentos; Xobu é aclamado pelo americano, pelo português e pelo mercenário 
alemão; o americano puxa a corda que está presa ao pescoço de Pablo; Xobu vestido 
com peruca branca,  carregando um cetro e usando roupa de nobre, que remete aos 
adereços usados pelos reis absolutistas; algumas crianças pegam carona no carro que 
conduz o presidente recém empossado; Xobu interage com os presentes; saxofonistas 
tocam o mesmo tema / PF: saxofonistas prefaciam o discurso de Xobu com sons; em pé, 
sobre o capô do carro, Xobu inicia seu discurso; Xobu traz em suas mãos um cetro e um 
osso; é cantado em off o Hino Nacional Francês (La Marseillese) enquanto Xobu faz seu 
discurso, músicos não param de tocar o sax; a peruca do presidente cai no chão / PS: 
três saxofonistas tocando seguido dos colonizadores, que batem palmas; o Americano 
carrega Pablo com corda amarrada ao pescoço (La Marseillese se confude com o som 
do sax); Xobu interage com a população nas ruas; crianças e mulheres olham para a 
câmera / PA: Pablo discursa olhando para a objetiva, fala da exploração dos países ricos 
pelos países pobres, discorre sobre a colonização econômica, cultural e política / PF: o 
portugês,  o  americano  e  o  alemão de  costas  em frente  a  um açougue  (Boucherie); 
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saxofonistas passam da direita para a esquerda tocando um tema; os três colonizadores 
olham para a câmera e proferem palavras em coro; o português e o americano saem de 
cena; o alemão dá as costas para a câmera; os saxofonistas repetem a ação anterior, 
mas agora entram em cena pelo lado esquerdo da tela; o alemão vira-se para a câmera 
e exibe Pablo com uma corda amarrada ao pescoço; o guerrilheiro encontra-se do outro 
lado do açougue; o alemão faz sua fala e sai de cena; o português entra em cena e 
repete o gesto do alemão, que consiste na humilhação de Pablo;  o americano faz o 
mesmo; os saxofonistas voltam / PS: nas ruas, Pablo é conduzido pelo americano, que o 
puxa pela corda amarrada ao pescoço; o guerrilheiro latino é humilhado pela população; 
Xobu também encontra-se no local /  PA: atrás de um balcão de açougue, Xobu segura 
um osso e um cetro, canta uma música improvisada, cuja letra fala do “trágico” caminho 
do progresso africano / Pan: som de trovão; o Padre caminha, joga o violino no chão (voz 
em off  de  Marlene);  o  Padre  aproxima-se  de  Marlene,  que  tem os  seios  à  mostra; 
Marlene tem em mãos o arco do violino; o Padre penteia Marlene (ao fundo sons de 
trovão e um tema com violão e bateria); o Padre abotoa a camisa de Marlene / PG-PAn: 
Xobu próximo a um rio (música com violão ao fundo e sons de pássaros); dois rapazes 
passam, um deles carregam a lança, entregam-na para Marlene; rapazes se aproximam 
dos três colonizadores e de Pablo, que ainda é feito prisioneiro; Pablo caminha por entre 
o mato; Marlene ensaia golpes com a lança / PS: africanos em cima de árvore cantam, 
batem palmas e fazem ululações (câmera dá giro de 360º em torno da árvore); carro se 
aproxima,  pendurado  na  frente  do  carro  um  homem  com  metralhadora;  o  veículo 
estaciona  próximo  a  árvore  onde  os  congoleses  se  encontram;  do  carro  desce  o 
mercenário alemão, que acena para os congoleses; os congoleses descem da árvore um 
a um e cumprimentam o mercenário (os que estão na árvore continuam cantando); os 
congoleses fazem fila enquanto o alemão se aproxima e passa em revista os africanos; 
transmite  um sinal  para  o  homem com a  metralhadora,  que  fuzila  os  congoleses  à 
queima roupa / PF: duas dançarinas em um bar;  no local,  o Português recita versos 
inicias  de  Os  Lusíadas acompanhado  por  música  de  fundo;  após  declamação,  a 
personagem dá um gole no copo de cerveja; aproxima-se da câmera e recita versos 
líricos /  PG-PP (zoom in): Numa floresta, africanos gritam os nomes de países da África; 
sons de tambores ao fundo; uma menina em pé vestida com um vestido vermelho; os 
negros balançam seus corpos como se estivessem voando /  PF: dois negros em pé 
vestidos com roupas de rituais; um deles discursa para a câmera em língua local, traz 
uma lança e uma foice em mãos; o outro é retirado da cena pelo Americano (sons de 
tambores ao fundo); ouve-se um tiro em off; o Americano volta à cena carregando uma 
pistola e um amuleto; o negro fala de revolução / PG-PP: (zoom in) numa floresta negros 
ao fundo mexendo seus corpos e uma menina de vestido vermelho em pé, olhando para 
a câmera (sons de tambores ao fundo) / Pan: negro deitado no chão próximo a um rio 
tem sobre seu corpo frutas tropicais;  o  Alemão de quatro carrega Marlene em suas 
costas; o Português ajoelhado e o Americano sentado no chão; Marlene alimenta ambos 
com frutas; Pablo caminha e observa a cena; a lança de Zumbi se encontra fincada no 
chão; Xobu caminha e cita as riquezas da África: manganês, petróleo, diamantes, urânio, 
estanho, sal, banana, cacau, ouro, magnésio, ferro, tomate; Xobu entrega o osso para 
Marlene;  todos  querem retirar  o  osso  de  Marlene;  inicia-se  a  disputa  pelo  osso;  os 
colonizadores  e  Xobu  saem  de  cena;  é  dado  um  zoom  em  Pablo;  a  câmera  se 
movimenta da direita para a esquerda e focaliza uma canoa que traz um negro que retira 
a lança de Zumbi do chão; o negro desamarra Pablo e diz que vai procurar ajuda; Pablo 
diz que irá procurar as armas / Pan: negro em pé pintado e vestido com roupas de ritual, 
movimentação de câmera da direita para a esquerda; outro negro debaixo da árvore; 
Zumbi reunido com três mulheres; câmera volta ao ponto inicial; dois homens navegam 
em canoa, um deles traz a lança de Zumbi; ele desce da canoa e oferece a lança ao 
negro pintado; o negro por sua vez finca a lança no chão, próximo a Zumbi ; PS: os 
colonizadores  e  Xobu  tentam  retirar  o  osso  de  Marlene  (batuques  de  tambores  e 
xilofones ao fundo); Marlene brinca com o osso junto com Xobu; o Americano dá um 
surra em Xobu;  o Alemão tenta proteger  Xobu,  mas é ameaçado com uma arma;  o 
Português se aproxima de Marlene, mas é ameaçado pelo Americano com uma arma; o 
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Padre se aproxima do Amwericano e de Marlene, que dá o osso ao Americano; Marlene 
se aproxima do Padre; o Americano rói o osso e começa a chora; Pablo se aproxima e 
rende o americano e, logo em seguida, rende o Português; Pablo amarra ambos pelo 
pescoço / PF: Zumbi com a lança canta “Ebale bongue ae bolingo...Ebale bongue ae 
bolingo;  boluco  canabainha...ae  bolingo...mungale  Ebale  bongue  ae  bolingo”;  as 
mulheres  respondem  em  coro  à  canção  cantada  por  Zumbi  /  PS:  o  Português  e  o 
Americano são amarrados na frente de um caminhão que trafega por auto-estrada (sons 
de xilofone ao fundo) / Pan: nas ruas o Português e o agente Americano são xingados de 
assassinos pela multidão,  Zumbi e Pablo presentes /  PF: o Presidente Xobu,  que se 
encontra em companhia do mercenário Alemão e de militares, fala ao telefone; Xobu 
rece notícias do assassinato do Agente americano; o Alemão diz não suportar mais a 
inteligência e que intencionar recorrer às armas; Xobu diz não querer derramamento de 
sangue, pois ambiciona uma República ideal; Xobu começa a discursar; o Alemão toma 
o osso de Xobu, que é preso pelos militares; o mercenário Alemão começa a cantar e 
convoca os militares às armas / PF: dois negros armados com armas brancas e escudo 
lutam entre si; em torno deles um grupo de negros batem palmas e cantam; um terceiro 
negro entra na roda, logo em seguida chega Pablo e Zumbi armados com metralhadora 
e lança, respectivamente; inicia-se uma segunda luta; Pablo e Zumbi saem de cena e 
depois voltam; na luta um dos homens é abatido / PP-PG (zoom out): Zumbi, o Padre e 
Marlene  reunidos;  Zumbi  canta  e  o  Padre  diz,  “tem  tabus  permanentes  e  tabus 
passageiros, tais como os reis e os padres, já os tabus passageiros são os partos, a 
menstruação, a caça, a guerra e a paz; já os tabus gerais são as proibições da igreja que 
podem durar anos” / PG: Zumbi, Pablo e milicianos fortemente armados atiram para o 
alto / Pan: Marlene de quatro nua presa numa jaula; engatinha de um lado para o outro; 
o Padre entra na jaula e lhe resgata, levando-a pelas mãos; o Padre deita-a no chão, 
apóia  sua  mão num tronco  e  martela  uma  estaca  (grito  de  Marlene  em off)  /  Pan: 
congoleses / PP: Marlene agonizando / PG (zoom out): Zumbi, Pablo e milicianos atiram 
para o alto / PA: mercenário alemão acompanhado de negra estabelece um monólogo; 
ao fundo música dançante; o mercenário diz odiar negros, judeus, comunistas, hippies, 
mas diz amar sexo e ouro; o alemão fala de uma realidade americana; o mercenário fala 
de Lincoln, Hitler e Lenin; recita música de alemão natalina (Tannenbaum) / PG: Pablo, 
Zumbi e milicianos em comboio cantam música africana; ao fundo trovoadas, cantam 
“Ohhh África” / PP: número sete (7); música em off.
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Anexo 3: Transcrição de letreiros de Ceddo459

Letreiros iniciais     (em cores vermelhas)

Filmi Doomi Reew (Dakar)
Présente
CEDDO
Avec
Tabara Ndiaye
Alique Fall
Moustapha Yade
Mamadou N’Diaye Diagne
Ousmane Camara
Nar Sene210
Makhouredia Gueye
Mamadou Dioum
Oumar Gueye

Ecrit et Réalisé par
SEMBENE OUSMANE

Letreiros finais (em cores vermelhas)

Musique originale de    MANU DIBANGO
Disques    FIESTA
Choeur em Diola
Chorale St Joseph de Cluny – Dakar
Dirigée par Julien    JUGA
D’ IL MAKE IT HOME SOMEDAY par    ARTHUR SIMMS

Equipe Technique
Assistants Réalisateurs    Moussa BATHILY, Ousmane W. MBAYE
Images    Georges CARISTAN, Orlando LOPEZ; Bara DIOKHANE, Seydina O. 
GAYE
Son    El Hadji MBOW, Moustapha GUEYE, El Hadji THIAM
Electriciens    Chérif DIA, Moussa AÏDARA
Photographe    Abdou Fary FAYE
Script    Merri SANE   
Montage    Florence AYMON, Dominique BLAIN
Directeur de Production    Paulin Vieyra
Secrétaire de Production    Fatima DIAW
Administrateur    Robert LOKO

Avec la participation de
MAMADOUSY
MODY GUEYE
SAMBA TOURE
SERIGNE NDIAYE
PIERRE ORMA

459 O filme possui diálogos em wolof e legendas em francês.
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ELOI COLY
MEREK TOLLIK
CLARICE DIOP
Et le concours des villageois de FAN NDANG

Production Filmi Doomi Reew

Conseillers Réligieux
Iman El Hadji Abdoulaye SARR
Rêvérend Pére Henri GRAVRAND
avec le concours    D’AIR AFRIQUE

CTMA (logo) ladeado por LABORATOIRES GENNEVILLIERS 

TITRA (logo) Sous-titrage Laser Paris

CEDDO
Paru aux éditions
Présence Africaine
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Anexo 4: Descrição de letreiros de Ceddo 

PF (zoom-out): cabaça bóia nas águas de um rio; mulher com seios à mostra banha-se 
com cabaça d’água / PG: em aldeia,  duas mulheres carregam cabaças para recolher 
mantimentos, com dois pedaços de vara elas erguem a tampa de um silo / PG: jovem 
menino liberta animais de uma arapuca /  PS: dois  cativos com as mãos amarradas, 
presos pelo pescoço e de bermudas são conduzidos por um escravista armado com fuzil; 
ao  chegar  ao  pátio  da  aldeia  os  escravos  são  “convidados”  a  sentarem  no  chão; 
destaque para demais pessoas ao redor: mulheres e homens; um dos homens cuida de 
uma mula  / PF: mulheres e homens sentados, munidos com mantimentos, galinhas e 
demais animais aguardam em frente do mesmo estabelecimento em que chegaram os 
dois prisioneiros / PF (zoom out): homem sai da cabana e pede para o escravista entrar 
no estabelecimento com os dois cativos / PF: dentro do estabelecimento, homem branco 
armado com fuzil aguarda a entrada dos três homens / Pan (esquerda-direita): os cativos 
recém-chegados juntam-se a outros prisioneiros (dois homens e uma mulher) / PF (zoom 
out): senhor sentado no chão com duas galinhas no colo / PG: homem branco agrilhoa 
um cativo com libambo e dá instruções para o escravista, ensinando-o como manejar o 
fuzil; o branco dá um tiro para o alto; o escravista negro observa / PF (câmera baixa):  
mulher sentada com libambo ao pescoço /  PF: o escravista sai do estabelecimento com 
fuzil  em  punho  e  com  uma  ferramenta  de  prender  cativos,  o  vigia  do  local  cede 
passagem ao caçador de escravos / PA: o vigia acena para as pessoas que esperam 
para comerciar com o mercenário branco / PG: três mulheres entram no estabelecimento 
com seus produtos / PC: mercadorias são permutadas; a trilha sonora do filme da uma 
acelerada  /  PG:  mulheres  saem  dos  seus  estabelecimentos  com  seus  respectivos 
produtos / PF: homem com cabaça em mãos rega plantas / Pan: missionário branco, de 
vestes brancas, anda de um lado para o outro, lê a bíblia, interrompe a leitura, faz o sinal 
da cruz e volta a ler / PG: pássaros ciscam pelo chão e alçam vôo rapidamente, ao 
fundo, gritos de mulheres e crianças / PS: mulheres e crianças com as mãos na cabeça 
anunciam  o  sequestro  da  princesa  Dior  Yacine,  elas  falam  wolof  /  Pan-DE:  fiéis 
islâmicos,  auxiliados  por  marabout,  fazem suas preces;  mulheres  se aproximam aos 
gritos e adentram a aldeia / PC: três deles retiram-se do grupo e se dirigem para a aldeia 
/ PA: marabout sentado segura um rosário / PG: numa região de savana, Dior e seu 
seqüestrador  andam a cavalo,  banda sonora:  bateria,  guitarra e marimbas,  pássaros 
gorjeiam / PF (zoom out): Baobá / PC: Princesa Dior Yacine chega a um campo desértico 
acompanhada de seu algoz / PC: o griot Fara Tine recolhe o cavalo da princesa e do 
sequestrador /  PC: Dior fala ao algoz que “além dos animais,  somente escravos são 
feitos prisioneiros”, e contesta tal atitude / PM: enervado, o raptor chama Fara Tine para 
transmitir uma mensagem a Dior / PP: o raptor diz, por meio do griot Fara Tine, a real 
causa do seqüestro, Dior fita o seu algoz nos olhos / PC: o raptor fala de sua relutância 
em se tornar muçulmano / PC: continua a argumentando / PC: Dior diz entender a causa 
do rapto; (zoom out) o raptor estende uma corda no chão, diz que se Dior ultrapassá-la, 
pagará com a sua vida, em seguida, saí de cena, seguido por Fara Tine; (zoom in - PP) 
Princesa Dior Yacine  / PF: o raptor arma seu arco / PA: Fara Tine tange sua cora, e sola 
uma melodia / PM: numa cabana aberta, Dior senta-se na rede e observa o ambiente ao 
redor, destaque para fogueira ao fundo / PF: cabaças / PF: objetos dependurados / PM: 
Dior sentada.

PG:  Griot  caminha  pela  aldeia  batendo  um tambor  e  fazendo-se  escutar  /  PC:  três 
mulheres pilam grãos, menino sentado em tronco sob os auspícios delas, as mesmas 
abandonam o trabalho / PG: membros da comunidade seguem em direção ao griot, que, 
por sua vez, anuncia que o rei convoca todo o povo a ir à praça / PP: mulher caminha, 
carregando  criança  nas  costa  e  com  feixes  equilibrados  sobre  sua  cabeça  /  PG: 
comunidade caminha para a praça, todos com feixes nas cabeças; o griot anuncia que 
os feixes é uma exigência do marabout e que quem não obedecer será punido / PG 
(zoom in): rapidamente, a objetiva fecha em feixes no alto de um estabelecimento que 
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remete a uma cruz / PG: missionário branco observa os ceddos dirigindo-se à praça com 
seus fardos na cabeça /  Pan:  ceddos dirigem-se para  a  convocatória,  dois  meninos 
também vão em direção à convocação / PF: na praça, comunidade reunida com seus 
respectivos  fardos  /  PP:  o  porta-palavra,  representante  dos  ceddos,  chega  ao  local 
carregando um samp / PC: grupo de pessoas colocam os feixes no chão, destaque para 
menino que, igual aos adultos, faz o mesmo / PF: tenda armada com tapetes no chão / 
Pan: Ceddos em pé; Diogo, o porta-voz dos ceddos, aproxima-se, observa a comunidade 
ao seu redor, finca o Samp no chão e aguarda o início da solenidade / Pan: Griot pede 
para os ceddos levantarem-se, pegarem seus feixes e anuncia a chegada do rei / PF 
(zoom out): chegada do séqüito real, juntamente com o marabout e demais religiosos 
islâmicos / PG: rei é conduzido por guarda sol e ceddos aguarda com feixes equilibrados 
em suas cabeças, o articulador Jaraaf dialoga com o rei / PF: chegada de séqüito real à 
tenda, Jaraaf sempre a frente, servos assentam a cadeira para o rei / PF: marabout e 
seus discípulos sentam-se no tapete; marabout traz consigo o Corão e um rosário / PA: 
Ceddo com fardo na cabeça / PG: missionário branco chega ao local e é recebido por 
Jaraaf; religiosos islâmicos sentados no chão e o rei e seus conselheiros sentado em 
cadeiras; griot  continua tocando batucando o tambor; missionário cumprimento o rei / 
PC: marabout e discípulos observam chegada do missionário / PG: missionário senta-se 
num banco / PA: Ceddo equilibra o fardo na cabeça / Pan: homem branco, comerciante 
de  escravos  chega  ao  local,  como de  praxe,  é  recebido  por  Jaraaf,  tira  o  chapéu, 
cumprimenta o rei e, logo em seguida, senta-se ao lado do missionário / PA: o mediador 
inicia a sessão dizendo: “Daali teu povo te escuta, teu governo é regido por Alá” / Pan: 
Ceddos com fardos nas cabeças, Jaraaf fala da recusa deles em se converterem ao islã, 
igualmente,  acusa-os  do  seqüestro  da  filha  do  rei,  a  princesa  Dior  Yancine  /  PC: 
comerciante de escravos e missionários sentados, um africano catequizado aproxima-se 
e fica em pé atrás dos dois  toubabs enquanto comerciante aproxima sua cadeira do 
missionário / PA: o mediador discursa contra os Ceddos, e diz esperar uma ordem do rei 
para arar as terras com os sangues dos ceddos / PC: Rei, sentado ao lado do seu filho e 
sobrinho, pede para Jaraaf perguntar a Diogo, o significado do Samp (totem) / PG: Jaraaf 
faz o solicitado e repete a pergunta ao porta-voz dos ceddos; Diogo se aproxima / PC: 
Rei observa Diogomay se aproximar / PC: Diogo se aproxima com o fardo na cabeça / 
PC: Rei diz a Jaraaf que libera Diogo dos feixes / PA: Griot observa a cena / PF: Jaraaf 
transmite a mensagem do rei a Diogomay / PA: homem observa o conclave / PC: porta-
voz olha ao seu redor e coloca os feixes no chão / PC: ceddos assistem ao debate com 
fardos na cabeça; Diogo diz falar em nome dos ceddos / PA: Diogo defende o ponto de 
vista dos ceddos no debate e fala em nome do grupo / PC: Rei, seu sobrinho e seu filho / 
PA: Diogo diz, “O rei deve saber que a terra é a mãe do Baobá” / PC: pega um punhado 
de terra do solo e joga para o ar;  o filho do rei  se enerva com Diogo e acusa-o de 
grosseria / PC: o príncipe Biram pede ordem ao rei para degolar Diogomay; Jaraaf tenta 
apaziguar a situação: e declara que um príncipe jamais ceifa a vida de um porta-voz / 
PC: Jaraaf, Biram e Diogomay em querela; Biram pergunta “Quem fez dele um porta-
voz?”; Diogo: “Sou porta-voz, tanto quanto você é um nobre”; Biram ameaça Diogo / PC: 
Diogo fala da sua fidelidade ao monarca e aponta para o rei / PP: Rei observa Diogo / 
PC: Diogo continua argumentando e aponta para o cajado (samp/totem) e diz para Biram 
que o dever dele é libertar a princesa; o rei Demba War solicita que biram volte ao seu 
lugar, e pergunta sobre o conteúdo do totem / PC: Rei sentado e Biram volta ao seu 
lugar / PC: Diogo diz querer combater a iniqüidade / PC: marabout e seus discípulos 
sentados; um deles levanta-se e pega um guarda sol para cobrir o líder religioso; voz de 
Diogo  em  off  contestando as perseguições /  PA:  Diogo  diz  ser  contra à conversão 
forçada ao Islã, “pois nenhuma fé é mais valioso do que uma vida” / PC: Marabouts e 
discípulos  contestam “Que Allah  nos perdoem, que Allah  nos perdoem”  /  PA:  Diogo 
enfatiza seus argumentos e diz serem estas as causas do totem, e diz que a vida de Dior 
Yancine  vale  a  dos  ceddos  /  PF:  ceddos  em pé,  ao fundo  chega  homem a  cavalo 
(Saxewar) acompanhado de dois servos / PC: Rei entre seu filho e seu sobrinho, observa 
a chegado do visitante / PG: Jaraaf diz ao recém-chegado: “Amargo quem te devora e te 
rende”, e tece elogios ao mesmo; Saxewar traz consigo um fuzil / PF: em pé, ceddos ao 
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sol, com fardos na cabeça, destaque para crianças entre eles / PF: Jaraaf pede a Beeg 
Neeg que sacie a sede de Saxewar; Diogomay sai de cena / PG: Beeg Neeg aproxima-
se acompanhado de uma criada que traz água numa cabaça para o visitante; a criada 
ajoelha-se  e  continua  apoiando  a  cabaça  em  sua  cabeça  /  PP:  Rei  observa  /  PG: 
Saxewar golpeia, com o lado de fora da mão, a criada entre a cabeça e a cabaça / PF: a 
criada cai no chão junto com a cabaça, consequentemente a água é derramada / PG: o 
visitante aproxima-se do rei,  Jaraaf  pergunta o motivo de sua insatisfação,  “o que tu 
desejas”, Jaraaf declara que Saxewar tem o direito sobre a vida da escrava / PP: homem 
observa a cena / PF: diz Saxewar, “Jaraaf diga a Demba War que nem mesmo a água 
doce pode me saciar,  se a mesma não me trouxer a princesa Dior Yancine;  ela é a 
minha prometida, eu teria aceito as condições do dote”; Saxewar aponta para os ceddos 
e diz que os fariam escravos, trocando-os por armas; aponta para o toubab (homem de 
orelhas vermelha) comerciante de escravos e diz que cessariam seus negócios; Fall, o 
sobrinho do rei, intervém no debate, levanta-se e se aproxima de Jaraaf e Saxewar / PP: 
homem  observa  /  PC:  Faal  manifesta  sua  insatisfação  acerca  do  casamento  entre 
Yancine e Saxewar, diz ele “Dior é minha esposa legítima”, ele argumenta baseado em 
leis e pede concessão a Demba War para enfrentar os Ceddos e resgataer a princesa / 
PP: Rei observa o debate / PC: Saxewar aproxima-se de Madior Fatim Fall e confronta-o 
e lança tal provérbio, “Se um lagarto zomba de um peru é por que há uma árvore por 
perto”,  ao que Madior  Fall  responde,  “o vento que investe contra o baobá só atinge 
espigas de milho”  e reivindica  para si  o direito  de desposar  a princesa Dior  /  PA:  o 
príncipe Biram levanta-se e contesta a posição do primo Madior Fall / PA: Jaraaf dá voz 
a Biram / PC: frente a frente Biram e Madior Fall / PC: o príncipe explica sua tese / PC: 
diz ser de acordo com o casamento entre o primo e a irmã, mas contesta o direito de 
Madior  ao trono;  argumento  baseado  nas leis  do matriarcado islâmico  /  PC:  Madior 
argumenta e diz que o primo está equivocado / PC: Biram diz seguir o Corão, ensinado 
pelo marabout / PF: Madior dirige à palavra ao marabout / PC: Jaraaf e Biram, voz em off 
do marabout / PF: marabout levanta-se, junto com os discípulos e invalida o argumento 
de Madior / PC: Madior contesta / PP: Rei observa; voz em off de Madior / PC: Madior diz 
que as leis do Islã não são condizentes com seu modo de vida, pois elas servem apenas 
para povos escravizados, ao dizer isso, o sobrinho do rei aponta para os servos / PF: 
marabout e discípulos levantam-se, o chefe religioso diz que tal prática é antiga e que o 
islã a aboliu; diz também que naquele tempo nem o rei Demba War era muçulmano e 
nem o islã tinha chego ao país, além de condenar quem ousar ressuscitar tal idolatria / 
PA: Jaraaf observa / PC: Madior diz a Jaraaf que se reportará ao seu tio, ao rei Demba 
War, e pede o aval do monarca / PA: o rei responde, “Somos muçulmanos, as leis do Islã 
nos regem” / PC: o Marabout e discípulos, “Alá seja louvado” / PP-PG: Madior argumenta 
com o rei, e acusa o rei de descompromisso para com a ancestralidade (aponta para o 
totem); Madior chama o criado Leity e pede que ele leve a criada que está no chão e 
traga vinho; Leity levanta a criada e leva-a embora / PG: Leity leva a criada embora, 
chamando também o comerciante de escravos /  PA:  Madior  observa /  PG: Saxewar 
levanta-se  /  PF:  Saxewar  dirige-se  diretamente  ao  marabout,  sem a  intervenção  de 
Jaraaf, chamando-o de mentiroso, diz ele, “Tua cruzada religiosa deve terminar aqui” / 
PF-PA (zoom in): Marabout responde que qualquer um que se opor ao islã será morto e 
não  será  sepultado  /  PC:  Saxewar,  “Eu  lhe  escuto  com  impaciência”  /  PC:  Madior 
observa / PC: Saxewar em pé, missionário toubab e Beeg Neeg sentados, e ao fundo 
negro  convertido  ao  cristianismo em pé;  Saxewar  argumenta  tomando o  missionário 
como  exemplo,  ridicularizando-o,  e  diz,  “a  mim  ninguém  converterá”  /  PA:  Madior 
observa / PG: Leity traz consigo um vaso com vinho e o coloca aos pés de Madior / PC: 
o comerciante de escravos, que chega junto com Leity, senta-se ao lado do missionário, 
que está rezando em silencio / PF: Leity despeja pequena parte do vinho em bacia feita 
com cabaça e entrega a Madior/ PA: Madior em pé com a cabaça de vinho na mão, ao 
seu lado o totem (cajado) / PA: um dos ceddos observa, traz consigo os feixes na cabeça 
/ PF: Madior com a cabaça em mãos aproxima-se do rei Demba War, bebe o vinho e 
declara o rompimento do elo que o une ao rei / PF: Madior aproxima-se do marabout, 
assenta a cabaça de vinho próximo aonde ele se encontra (os muçulmanos e o marabout 
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tapam os narizes)  e  diz  a  Jaraaf,  “repita  ao  marabout  que  renuncio  à  sua religião”; 
Madior  joga sua toca no chão;  marabout  olha  para  um dos seus discípulos  /  PF:  o 
discípulo se levanta, aproxima-se de onde se encontra o galão de vinho, desembainha 
sua espada e golpeia o galão, quebrando-o / PP: comerciante de escravo observa / PC: 
discípulo volta ao seu lugar, junto ao marabout e olha para Madior; ao fundo o rei e seu 
filho Biram sentados; Biram levanta-se e aproxima-se de Madior e diz se não fosse por 
seu nascimento lhe daria tratamento igual os dos ceddos / PC: Madior e Biram em pés e 
Jaraaf ao fundo; Jaraaf diz, “aquele que se encontra agachado é fácil de fazer cair” / PF: 
Rei Demba War levanta-se e faz-se ouvir, ele declara que Biram confrontara os ceddos e 
qualquer um dos adversários; o Rei diz que os fagots servirão para clarear a noite dos 
discípulos do marabout;  Rei dirige a palavra a Diogomay / PP: Diogomay, voz do de 
Demba War em off, rei enfatiza sua ordem / PC: rei em pé diz, “esta é minha vontade” / 
PG: ao som de tambores, Rei se retira junto com seu séqüito / PP: Madior observa a 
partida do cortejo / PG: missionário, comerciante branco e negro cristianizado também se 
retiram / PG: ceddos caminham com os feixes nas cabeças / PC: feixes são colocados 
todos juntos no centro da praça / PF-PG (zoom out): auxiliar do comerciante branco corta 
mandioca em pedaços (ao fundo ouve-se música gospel) / PC: mulher agrilhoado recebe 
pedaço de mandioca,  (zoom in)  na pele marcada da mulher  aprisionada /  PP:  outro 
escravo come mandioca com libambo em volta do pescoço / PF (zoom out): marca na 
pele da mulher, a mesma mastiga pedaço de mandioca / PF: escravo com libambo ao 
pescoço mastiga mandioca / PC: auxiliar dá água a escravos (música cessa).

PF:  autoridades  sentadas:  Rei  Demba  War,  conselheiros,  Marabout  e  seus 
discípulos, voz de Jaraaf em off / PG: Jaraaf se aproxima e anuncia a chegada de Biram, 
que está vestido a caráter para resgatar a princesa Dior Yancine / PA: Rei observa / PA: 
Biram agradece ao pai / PF: Jaraaf finca o totem na terra, voz de Biram em  off / PA: 
Biram jura  por  Alá  que  resgatará  Dior  /  PC:  Marabout  se  levanta,  Biram ajoelha-se 
perante o líder religioso, que põe a mão esquerda sobre a cabeça do príncipe, enquanto 
a mão direita segura o rosário / PC: Marabout e Biram; o chefe religioso toca a cabeça 
do príncipe com o rosário e diz estar ele sob a proteção de Alá para empreender a Jihad 
(guerra santa) / PG: marabout volta a ter com os seus discípulos e com as autoridades, 
dentre as quais encontra-se o rei Demba War; ao fundo Biram se aproxima de Jaraaf, 
pega o totem e parte / PF: ao partir, encontra Saxewar que solicita que deixe que ele 
resgate a princesa Dior Yancine / PC: Saxewar e Biram; Biram nega o pedido e parte / 
PG: Biram a cavalo acompanhado de dois criados, um deles (a frente) carrega o Samp / 
PA:  Madior,  não  mais  vestido  com  roupas  muçulmanas,  agacha-se  /  PG:  Madior 
escondido observa a partida do primo, destaque para sua roupa de cor marrom, que 
camufla-se com o ambiente ao redor / PG: Biram a cavalo acompanhado em companhia 
dos dois criados  / PG: o griô avisa para o algoz da princesa que Biram se aproxima com 
o Samp / PG: Dior Yancine levanta-se da rede em que estava deitada / PG: Biram desce 
do cavalo e pega o fuzil / PG-PA (zoom): Madior observa de longe / PG: os dois criados 
ficam de prontidão atrás dos arbustos / PF: o algoz se arma com o arco para enfrentar 
Biram / PG-Pan: Biram vai em direção ao seu oponente / PF: Biram atira e erra o alvo, 
joga o fuzil fora e pega outro fuzil / PG: o griô caminha / PG: Biram caminha / PP: o algoz 
escondido  atrás de um monte  de areia,  ele  provoca Biram Ngone /  PG:  Biram atira 
novamente e erra o tiro / PP: o algoz sai do monte / PG: enquanto Biram carrega o fuzil o 
algoz se aproxima com o arco e flecha,  o griô observa ao fundo /  PG: Biram recua 
enquanto carrega o fuzil,  Dior observa o duelo / PF: Biram não consegue carregar o 
fuzil / PA: o algoz dispara a flecha / PA: Biram é alvejado pela flecha / PF: Dior leva as 
mãos à cabeça / PF: Biram sucumbe e cai por terra / PC: Dior, o griô e o algoz; o algoz 
dá ordem ao griô para que retirem o corpo de Biram do local / PS: o Samp / PG: os dois 
criados levam o corpo de Biram, que é carregado por cavalo / PG: Madior caminha / PG: 
um muçulmano caminha / PF: muçulmano sentado transcreve trechos de um pergaminho 
numa tábua / PG: muçulmano caminha e anuncia aos demais fiéis a chegada de Madior / 
PG: homens caminham / PA: Saxewar observa a chegada de Madior / PA: Saxewar no 
contra campo avista Madior se aproxdo; os muçulmanos pedem informação a Madior, 
que por sua vez anuncia a morte de Biram por meio de um provérbio “Os mortos não 
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possuem  ambição,  pois  a  terra  é  quem  reina  nos  leitos”  /  PG:  os  muçulmanos  se 
levantam e clamam o nome de Alá / PG (zoom): Saxewar retira-se / PG: os dois criados 
aproximam-se com o corpo do príncipe  /  PP:  Diogomay  /  PP:  um dos membros do 
conselho dos ceddos / PP: outro membro do conselho dos ceddos / PP: o Samp / PG: de 
cortejo em condolência a Biram, os muçulmanos clamam o nome de Alá / PG: o séqüito 
caminha acompanhando o corpo do príncipe; um dos criados crava o Samp no chão / 
PG: os ceddos reunidos em conselho, levantam e se dirigem à praça para ver o cortejo / 
PF: o pátio da aldeia / PC: os ceddos reunidos / PG: um dos ceddos aproxima-se do 
Samp, retira-o do chão, crava-o novamente e dá uma volta em torno do seu eixo / PG: 
retira-se, dirige-se em direção aos membros do conselho e voltam para a aldeia / PC: 
Jaraf e os conselheiros do rei reunidos / PG: o pátio, em destaque o Samp cravado no 
chão / PG: Jaraf e demais membros aproximam-se do Samp / PG: Jaraf retira o Samp do 
chão e leva-o consigo / PF: homem sentado no chão carregando o fuzil que pertence a 
Saxewar / PG: Jaraf e seus companheiros chega a um local; Jaraf crava o Samp no chão 
/ PG: Saxewar sai de dentro de sua casa, o galo canta; em destaque o Samp / PG: Jaraf 
e seus companheiros em frente a casa de Saxewar / PG: Saxewar arma-se com fuzil e 
sai de casa / PS: o Samp / PG: Saxewar a cavalo acompanhado de dois criados / PA: o 
padre observa a passagem de Saxewar / PP: Saxewar olha para o padre / PG: Saxewar 
a cavalo acompanhado de dois criados / PG: Saxewar a cavalo acompanhado de dois 
criados noutra paisagem /  PG: o griô  avista a chegada de Saxewar  /  PA:  o algoz é 
avisado da chegada do visitante inesperado / PP-PG (zoom out): Dior ouve o aviso do 
griô  /  PG:  Saxewar  se  mune  para  o  duelo  /  PA:  o  algoz  observa  /  PG:  Saxewar 
movimenta-se em frente e fita o algoz / PA: o griô observa / PG: o algoz com o arco em 
mãos, em destaque o espelho de Saxewar reflete no rosto do oponente / PG: a princesa 
Dior levanta-se da rede / PG: Saxewar aponta seu fuzil e mira no algoz / PG: o algoz se 
esconde atrás do montinho / PG: Saxewar de prontidão, o algoz se esconde / PP: um 
dos criados de Saxewar observa / PF: o algoz prepara armadilha para Saxewar / PG: 
Saxewar se prepara para atirar / PF: tiro de fuzil / PF: um chapéu de palha cai no chão, 
jogado  pelo  algoz  para  enganar  Saxewar  /  PG:  Dior  Yancine  movimenta-se  /  PG: 
Saxewar segue em direção à princesa / PG: o algoz secretamente aproxima-se do local / 
PG: Saxewar aproxima-se de Dior, e retira a corda do chão e diz que o “criminosos” está 
morto  /  PC:  a  princesa  diz  querer  conferir  o  cadáver  /  PF:  o  algoz  esconde-se em 
buraco / PG: Dior e Saxewar aproximam-se do local onde o algoz teria sido alvejado / 
PF: o algoz agachado no buraco, ele joga areia nos olhos de Saxewar / PP: Saxewar 
“cego” pela areia / PF: Dior e o algoz caem no chão / PA: o griô caminha / PA: Saxewar 
reclama das areias em seus olhos e pede a Dior o fuzil / PG: o algoz pega o fuzil de 
Saxewar e atira para o alto / PP: Saxewar diz ter sido enganado / PA: o griô observa /  
PG: o algoz acerta Saxewar com um pedaço de pau; Saxewar cai no chão próximo à 
pricesa Dior / PF: Saxewar no chão e Dior observando-o; o algoz crava uma flecha no 
pescoço do algoz / PF: Dior olha para o algoz / PG: o algoz com a flecha cravada no 
pescoço / PG: Dior leva as mãos à cabeça e levanta-se; o griô ao fundo; Saxewar jaz no 
chão / PG: a princesa leva as mão à cabeça e deita-se na rede / PF: Dior de costas 
sentada na rede; ao fundo Saxewar jaz no chão; o algoz coloca a corda de volta no lugar 
e  se  retira  (a  música  tema ao fundo:  xilofone)  /  PF:  mulher  com cabaça  d’água  na 
cabeça,  despeja  o líquido em vaso /  PF:  muçulmano chama os  companheiros  /  PF: 
muçulmanos deitados debaixo de árvore levantam-se (voz de muçulmano em  off / PG 
(câmera baixa): na aldeia, mulher sentada no chão enrolando linha de algodão, homens 
passando / PA: mulher enrolando linha / PG: no espaço sagrado, muçulmanos reunidos 
rezam a Alá, o iman lidera a oração / PG: mercenário branco esquenta ferro na brasa / 
PF: escravos sentados no chão / PA: mercenário branco segura ferro, levanta-se e se 
aproxima dos escravos (ao fundo música gospel) / PP:  escrava / PP: ferro em brasa 
marca a pele da escrava à altura da coxa (música gospel aumenta) / PA: mercenário 
prepara outros ferros / PP: escrava cabisbaixa / PP: pele de escravo é marcada com 
desenho  parecido  com  flor  /  PP:  escravo  com  expressão  de  dor,  destaque  para  o 
libambo em volta de seu pescoço (música gospel em off) / PG: mercenário com entrega 
o  ferro  para  o  seu  assistente  /  PP:  escravo  com  expressão  de  indignação  /  PG: 
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assistente  do  mercenário  despeja  o  ferro  numa  cabaça  d’água  /  PG:  Madior  Fatim 
caminha pelas savanas / PG: criados cavam a cova de Biram / PA (contre-plongée): 
Madior encara um dos criados / PF: Madior diz aos criados que “comerciante de osso 
não faz fortuna no mundo dos mortos”  e aconselha  que se cave outra  cova /   PP: 
Madior / PP: criado / PG: Madior e os dois criados; Madior se retira / PG: o padre e o  
mercenário vêem os dois homens carregarem o corpo de Saxewar / PF: o assistente 
negro  do  padre  junta-se  aos  brancos;  igreja  cristã  ao  fundo  /  Pan:  dois  homens 
conduzem o corpo de Saxewar, apoiado sobre um cavalo; um dos homens carrega um 
fuzil e o outro o Samp / PG: muçulmanos clamam o nome de Alá; ao fundo o corpo de 
Saxewar se aproxima / PF: corpo de Saxewar sobre cavalo, debaixo de árvore (vozes 
clamando o nome de Alá) / PC: muçulmano retira o gorro de Saxewar, que está sujo de 
sangue;  muçulmano pede que os homens parem de orar e diz “Não vêem que este 
homem  é  um  pagão,  vejam  suas  tranças”  /  PP:  criado  com  o  Samp  (voz  off  de 
muçulmano que pede que retire  o corpo da aldeia  /  PG:  mulheres sentadas,  alguns 
homens de pé; criados se retiram junto com o corpo de Saxewar / PG: criados cavam 
uma cova;  outra cova já  esta preparada /  PG:  cortejo se  aproxima com o corpo de 
Saxewar / PC: os dois criados em pé na cova / PG: o corpo de Saxewar e levado adiante 
/  PG:  padre  acorda  seu  assistente,  que  se  levanta  /  PF  (câmera  baixa):  Madior  se 
agacha /  PF:  dentro de uma cabana de palha (igreja)  o  padre  coloca sua roupa de 
cerimônia, ao fundo Madior agachado (música sacra ao fundo, som de órgão); em pé, 
padre  começa  a  rezar  /  PG:  Padre  e  seu  assistente  rezando  (som  de  órgão);  os 
religiosos ajoelham-se perante o púlpito / PC: Padre e seu assistente no púlpito / PG: 
padre e seu assistente, ofuscado por pedaço de tronco /  Travelling: troncos de árvores / 
PG: padre de mãos abertas caminha em direção a Madior, que está fora da igreja / PP: o 
assistente do padre / PF: padre se aproxima de Madior, que continua agachado / PP: 
Madior olha para o padre / PA: padre com as mãos abertas e Madior agachado; padre 
olha para o alto, como se tivesse uma revelação (fade out) / PF: o teto oval da catedral 
de Dakar; o teto dá giros de 360º; em destaque desenhos de missionários, africanos e 
soldados  com  lança  (fade  in)  (em  off  coral  cantando  em  língua  local  com  som  de 
tambores e palmas) / Pan: missa campal com a presença de africanos / PF:  africano 
segurando terço / PF: pontífices negros em pé numa tribuna / PF: religioso sentado com 
um bíblia  na mão ao lado de uma africana (música em off  fica mais intensa)  /  PG: 
homens negro de terno e populares assistem à missa /  PF: freiras negras e brancas 
vestidas a caráter / PP: freira negra / PP: homem negro de terno / PA: Madior vestido de 
pontífice ergue o cálice e consagra a hóstia, traz em sua testa os “cauris”; ao fundo um 
clérigo carrega segura o Samp / PS: Madior distribui a hóstia par aos fiéis, todos negros / 
PF: pessoas conversando e outros ajoelhados / PS: homens recebendo a hóstia / PF: 
pessoas reunidas / PS: pessoas recebem hóstia / PF: pessoas ajoelhadas / PF: freiras 
negras em fila recebem hóstia /  PF: multidão reunida / PF: freiras recebendo hóstia / PS: 
pontífices reunidos / PG (baixo-cima): padre em caixão; Madior vestido com roupas de 
autoridade  religiosa  e  com  o  Samp  observa  o  morto  /  PG:  multidão  reunida  /  PA 
(esquerda-direita): Madior observa e caminha com o Samp em mãos e se inclina atrás do 
altar /  Pan (cima-baixo):  cruz da igreja, o padre olha para o alto, Madior que estava 
ajoelhado levanta-se e se retira; Madior abaixa a cabeça e demonstra decepção / PF: 
iman e seu séqüito,  com o Corão e o rosário senta-se,  o gesto é repetido por seus 
seguidores /  PP: Jaraf  /  PG: Marabu,  Demba War e conselheiros reunidos;  discutem 
sobre  os  ceddos  /  PA  (câmera  baixa):  um  dos  conselheiros  acusa  os  ceddos  de 
subversivos / PG: Jaraf fala do risco de se atender as reivindicações dos ceddos / PP: rei 
Demba War / PG: homem entra e fala algo no ouvido de um dos conselheiros / PP: 
conselheiro fala que os ceddos querem participar da reunião de conselho / PP: o rei 
autoriza / PP: conselheiro transmite ao assistente a ordem do rei / PG: criado se retira / 
PF: iman e muçulmanos / Pan: a chegada dos ceddos, liderado por Diogomay; agacham-
se no chão, junto com os demais membros do conselho / PG: Diogo cumprimenta o rei e 
conselheiros; fala para Beeg Neeg mediar o diálogo com o rei; diz que os ceddos são 
mais ágeis / PP: Jaraaf observa Diogo / PP: Diogo diz que o país está dividido em dois 
campos e que o iman é um perseguidor religioso / PF: iman / PP: Diogo fala o nome dos 
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conselheiros / PP: Jaraaf / PP: conselheiro / PP: outro conselheiro / PP: Beeg Neeg / PP-
PC (zoom out): Diogomay pergunta aos conselheiros se “uma religião é necessária a 
vida  do homem?”  (em off  Alá  te  perdoe);  Diogo  exige  que cessem as perseguições 
religiosas; os conselheiros acenam em concordância; Diogo enfatiza: “nós não cremos 
em Alá, nos deixe acreditar em nossas idéias” / PP: um dos conselheiros dos ceddos se 
reporta  ao  griõ  do  rei,  Beeg  Neeg /  PP:  conselheiro  dos ceddos diz  reivindicar  que 
nenhuma decisão seja tomada na ausência dos ceddos e diz que os ceddos estiveram 
presentes desde a coroação de Demba War / PG: Madior chega ao local da reunião dos 
conselheiros enquanto os muçulmanos clamam a Alá, Madior finca o Samp no chão / 
PG: todos reunidos, em destaque muçulmanos e ceddos; iman se levanta e diz que as 
palavras dos ceddos são de ímpios; acusa-os do assassinato de Biram, um muçulmano 
e filho de mçulmano ;diz que os ceddos merecem a morte  / PA: Madior,  ao lado do 
Samp, observa / PP: rei Demba War / / PA: iman investe palavras contra os ceddos / PP: 
conselheiro  (voz  do  iman  em off:  “meu dever  é  o  de  vos  ensinar  os  dogmas  e  os 
preceitos do Islão”) / PP: Diogomay / PG: iman cita o nome de Maomé / PA: Madior / PA: 
iman diz que a vida dos ceddos não vale bosta nenhuma; e ordena a seu assistente, 
Babakar,  que expulsem os ceddos da reunião  /  PP:  iman /  PC:  ao ser  expulso  por 
Babakar Diogo diz ao rei “Rei, aquele que usa calça larga não se protege do frio” / PF: 
Madior se agacha / PG: iman em pé diz “Alá seja louvado” / PC: rei dirige a palavra ao 
iman e diz  que este ultrapassa suas funções  /  PG:  iman contesta e diz  que numa 
assembléia de fiéis ele tem direito à palavra / PG: um dos conselheiros toma a a palavra 
e diz ao rei que ninguém o contestou, pois o iman quis prevenir todos de um mal pior / 
PC: o conselheiro Laaman diz estar de acordo com as palavras de Teigne, diz que os 
ceddos urdem contra a autoridade do rei / PP: Teigne / PC: Laaman argumenta / PA: 
Madior intervém e chama Laaman de mentiroso, diz o que o verdadeiro “perigo” é o líder 
religioso / PC: Madior pergunta, “de onde que ele veio?”; “quem é ele?”; “quem conhece 
seu deus?”; “Seu Alá é melhor do que nossa espiritualidade?” / PP: rei Demba (voz off de 
Madior argumentado com o rei, “olhe a verdade do fruto tio, que possui maior autoridade 
do que a sua” / PF: iman com o rosário em mãos / PC: Madior que o iman é o mal / PC: 
Jaraaf  fala que Madior  é da mesma condição que a sua,  porém é excluso por suas 
palavras  /  PC:  Madior  responde  a  Jaraaf,  Teigne,  Beeg  Neeg,  Laaman  que  os  rei 
concede os títulos a quem lhe apraz e enfatiza que o sangue real corre em suas veias / 
PP: iman / PC: Madior e Jaraaf, que responde “tu desmerece tua condição de sobrinho, 
mas tu mereces a morte” / PP: Beeg Neeg (voz de Madior em off) / PC: Madior responde 
a Jaraaf com provérbio, “Antes que o chifre fosse parido, a cabeça já havia nascido”; 
Madior fala do Samp / PF (câmera baixa): Demba War fala que Madior renuncia / PA: 
Madior responde ao tio que respeitava sua autoridade sob a “condição de respeito a nós” 
e rememora a renúncia da mão de Dior / PG: Madior de costas de frente para o rei (aqui 
fica nítido a mudança de costumes em função de uma cultura estranha) / PF: os brancos 
sendo expulsos da aldeia pelos discípulos do iman (voz de Madior contando o sucedido 
ao rei) / PC: Madior diz que o trono do rei está apodrecido e que o monarca não mais se 
ampara em suas raízes “O cavalo devorado por uma hiena” / PA: iman fala a Demba War 
que Babakar irá conduzir a prece; iman levanta-se com o Corão e rosário em mãos / PF 
(câmera baixa): Demba War pergunta para ao iman o porquê dele jamais chamá-lo de rei 
/ PC: iman e discípulos em pé; o líder religioso responde que o único rei existente é Alá o 
Criador da terra e céu; iman pede que os fiéis o sigam /  PP: Demba War com expressão 
de  decepção  /  PF:  todos  se levantam e  seguem o líder  religioso;  Babakar  continua 
rezando em silêncio / PA: iman caminha /  PC-PS: conselheiros conversam entre si a 
respeito  do  destino  do  reino;  jaraaf  diz  que  Demba não  tem mais  herdeiro  homem; 
Laaman diz que uma mulher no reino é impensável e diz que é preferível que o iman 
despose a princesa; decidem acolher o Islão e conservar seus costumes / PC: Madior 
agachado na presença do rei  e  Babakar  /  PC:  Madior  (de costas),  o  rei  e Babakar; 
Madior se retira / PG: iman e seu séqüito se dirigem ao local de oração, em detalhe cetro 
com símbolo do Islão (lua e estrela) / PA: Madior / PG: iman e séqüito / PC: conselho dos 
ceddos reunidos; em círculos sentam no chão; ao centro, uma cabaça com palitos que 
representam o número de conselheiros; um dos conselheiros faz o balanço da reunião 
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com o rei; conselheiro diz que os ceddos perderam o direito à palavra junto ao rei / PC-
PP-PC (zoom in – zoom out): outro conselheiro diz que nenhum conselho é legítimo sem 
a presença dos ceddos; assinala que a expulsão dos ceddos do conselho é uma afronta 
e que o país se dividirá em dois, também diz que há duas alternativas: o exílio ou a 
conversão ao islã / PC: um dos conselheiros diz que os discípulos do iman possuem 
armas, e enfatiza o motivo; destaque para as esculturas africanas entre os ceddos / PP: 
um dos conselheiros fuma cachimbo e ouve a fala do outro conselheiro (em off) / PC: 
Diogo fala que o iman arma seus discípulos para impor a força / PP: conselheiro ouve 
Diogo (voz de Diogo em off) / PC: Diogo fala que os discípulos do iman irão de vila em 
vila  para  sujeitar  os  ceddos /  PC:  um dos  conselheiros  (representado por  Sembene 
Ousmane)  ouve  as  palavras  do  porta-voz  Diogo  /  PC:  Diogo  diz  só  haver  duas 
alternativas: se converter ou se armar e enfrentar a morte / PC: outro conselheiro se 
reporta a Farba Diogomay  e diz que os ceddos não possuem escravos para trocar por 
fuzil / PC: Diogo diz ter a solução: cita exemplo do toubab mercenário que troca gente 
por fuzil / PC: o conselheiro (Sembene) diz que sacrificar crianças para salvar a própria 
pele não parece algo sensato e um péssimo exemplo para um pai / PC: outro conselheiro 
diz que trocar “nosso filhos por fuzil atrai maldição” / PP: conselheiro dos ceddo / PA: um 
dos conselheiros diz que o iman é um usurpador / PC: outro conselheiro diz que não 
pode sacrificar nem seu gado, nem sua família e que a melhor escolha a ser feita é a 
conversão; ele quebra seu palito e se retira / PC: Diogo e outro conselheiro observam / 
PA-PC: conselheiro se reporta a Diogomay e fala da sua ancestralidade (Seneen) que 
jamais foram escravos; diz que seu modo de vida não deve ser trocado por nada neste 
mundo e que prefere o exílio a acatar os preceitos do Islã; levanta-se e leva consigo uma 
escultura, um pote e o palito / PC: conselheiro faz as contas da troca do fuzil por pessoas 
/ PC: Diogo propõe que os ceddos se encontrem à noite juntamente com os familiares / 
Travelling: a cabaça com os palitos passa de mãos em mãos e os palitos são deitados 
por  cada  um  dos  membros  restantes  /  PG:  muçulmanos  rezam  no  local  sagrado 
enquanto os ceddos passam / PC: ceddos param debaixo de árvore (reza a Alá em off) e 
se agacham / PC: muçulmano se aproximam dos ceddos; ceddos se convertem ao Islã / 
PC:  muçulmano transmite a novidade ao iman, que por sua vez transmite ordem ao 
discípulo / PC: muçulmano retira a toca de ceddo, molha sua cabeça / PF: conselheiros 
do rei seguram um rosário / PC: o cabelo dos ceddos recém-convertidos são cortados à 
faca / PG: muçulmanos reunidos em pátio: alguns lendo, discípulo conversa com o iman; 
discípulos  rezando;  outros  em volta  de  fogueira  /  PF:  à  noite,  um corpo  jaz   /  PF: 
muçulmanos adentram em local onde os corpos repousam; corpos são recobertos / PF: 
outro corpo é recoberto; é ordenado que os corpos sejam levados / PF: criados carregam 
os corpos / PG: muçulmano caminha com o Samp em mãos / PA-Pan (vertical): iman lê o 
Corão  com  o  rosário  em  mãos  /  PC:  muçulmanos  rezam  reunidos  em  pátio;  outro 
muçulmano entra no recinto carregando o Samp, beija as mãos do iman e recebe um 
pergaminho / PG: os conselheiros chegam ao local, beijam a mão do iman e sentam-se 
ao seu redor; o Samp encontra-se no chão / PC: iman e conselheiros reunidos; o iman 
chama Babakar  e  demais  discípulos  /  PG:  Babakar  apresenta-se;  o  iman  transmite 
ordens aos discípulos e servos: matar os ceddos e queimar suas casas; os discípulos do 
iman trazem consigo armas de fogo / PC: o iman fala que os ceddos estão conspirando / 
PP:  conselheiro  (voz  em  off:  iman  convoca  discípulos  e  servos  à  jihad  contra  os 
ceddos) / PP: discípulo / PP: discípulo / PP: outro discípulo / PC: iman e discípulos / PC: 
o líder religiosos pede para eles se retirarem / PF: achortes são acendidos em fogueira 
(reza em off) / PG: discípulos do iman com tochas em mãos se dirigem às casas dos 
ceddos / PG: o iman leva o Samp a fogueira / PP: ima vê o Samp queimar / PP: Samp 
queimando (música gospel em off) / PC: o mercenário branco e seu assistente entregam 
fuzis aos discípulos do iman (em off música gospel) / PC: mercenário branco entrega 
armas  ao  muçulmano  /  PG:  casas  dos  ceddos  pegam  fogo;  ceddos  correm 
desesperados: homens, mulheres e crianças / PG: pessoas se refugiam na igreja, onde o 
padre dá guarida / PG: turba de mulçumanos empreendem a Jihad com armas em punho 
/ PG: turba sai à caça dos ceddos / PG: muçulmano atira / PA: padre é atingido (música 
gospel em off) / PG: grupos de muçulmanos / PP: assistente olha para o corpo do padre 
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no chão / PF: casa sendo incendiada / PC: assistente se debruça sobre o corpo do padre 
/ PG: muçulmanos em grupo / PG: casas pegando fogo / PG: casas pegando fogo com 
galinhas dentro / PP: um dos conselheiros dos ceddos / PP: Madior / PG: casas pegando 
fogo / PG: casas pegando fogo com cabra dentro / PG: casas pegando fogo / PG: o fogo 
se propaga / PG: ceddos iniciam o exílio, carregam seus pertences consigo / PG: casa 
pegando  fogo  /  PG:  a  aldeia  dos  ceddos  pega  fogo  /  PG:  a  igreja  pega  fogo,  em 
destaque o sino dependurado / PG: o incêndio se intensifica / PG: as chamas consomem 
as casas facilmente (fade out) / Contre-plongée: ave voa em céu azulado e limpo (fade 
in) /  PG: urubu pousa em árvore / PC: urubus comem carne no chão / Pan: casas em 
cinzas / PG: a princesa Dior de top-less escoltada pelo algoz (música) / PG: a princesa 
se dirige à praia; o algoz a segue com arco em mãos; atrás do algoz, o griô / PF: as 
pernas da princesa, que se despe da roupa de baixo / PG: o algoz e o griô observam-na / 
PG: Dior se banha no mar / PA: o algoz olha para a princesa / PA: Dior sai da água nua / 
PA: o algoz observa / PG: Dior caminha de top-less se dirige a rede /   PA: o algoz / PG: 
Dior na rede e o algoz com arco em mãos; algoz se afasta ao mesmo tempo que o griô 
entra em cena; griô segue o algoz / PG: imam, conselheiros e discípulos reunidos para 
velar o corpo do rei e de Biram / PC: muçulmanos reunidos / PC: conselheiros do rei /  
PC: muçulmanos reunidos / PC: ex-conselheiros do rei: Beeg Neeg, Jaraaf, e demais 
conselheiros / PF: o corpo do rei é carregado / PG: discípulos carregam o corpo do rei e 
todos seguem o séqüito / PG: a mando de Jaraaf, criados cobrem o corpo do rei com 
Ngeer (galhos de plantas) (todos invocam o nome de Alá); com as mãos criados jogam 
terra sobre o corpo de Demba War / PF: cantil pendurado em pilarete / PA: Dior com os 
seios a mostra sentada na rede / PA: a princesa se levanta e observa o algoz; pega o 
cantil  / PF: o algoz arma o arco e flecha / PA-PG (zoom out): Dior caminha com o cantil  
em mãos, ajoelha-se perante o algoz e lhe oferece água / PF: o algoz joga as armas no 
chão, abre o cantil e bebe a água; Dior tenta pegar a flecha, mas o algoz rapidamente a 
intercepta / Pan na vertical (baixo-cima): Dior com as mãos na flecha; o algoz com o pé 
em cima da flecha e fitando a princesa / PG: Dior e o algoz; o griô se aproxima; Dior  
larga a flecha, levanta e se retira (som de tambores e xilofone ao fundo) / PF: Dior volta 
para a rede /  PF: parede de palha, roupas sendo jogadas (acompanhamento musical) / 
PG: ceddos organizados em fila entram em vestuário improvisado e tiram a roupa / PG: 
ceddos sem camisa saem do vestuário, dentre estes mulheres e crianças / PG: ceddos 
em fila dirigem-se à praça; discípulos do iman dão orientações / PA: ex-conselheiro dos 
ceddos sem camisa e com o rosto molhado; seu olhar denota raiva; agacha-se junto com 
outros ceddos / Pan (esquerda-direita): ceddos sentados: mulheres cobertas com tecidos 
e  homens sem camisas  /  PA:  ex-conselheiro  dos  ceddos  /  PF  (zoom out):  mão de 
muçulmano raspando a cabeça de um ceddo / PF: mão de muçulmano retira os cauris 
dependurado na cabeleira de um ceddo / PF: cauris sendo jogado, recolhido e guardado 
pela mão do ceddo /   PF:  cabelo de ceddo sendo raspado com faca /  PF:  é feito o 
mesmo com os demais ceddos / PG: ceddos sentados sendo descabelados  / PP: ceddo 
tem sua cabeça raspada / PP: criança ceddo é descabelada / PF: mão ceddo recolhe 
mechas de cabelo / PP: ceddo é descabelado / PC: discípulos do iman cortam cabelos, 
barbas e tranças dos ceddos / PP: griot bate tambores anunciando chegada do séquito 
real / PG: iman (agora nomeado rei) e seu séqüito se aproximam da objetiva; iman é 
coberto  por  guarda-sol;  Jaraaf  lava  as  mãos  em  cabaça  d’água;  servos  do  imam 
armados / Pan (cima-baixo): o símbolo do Islã (estrela apoiada sobre a lua) e sustentada 
por quatro totens (esculturas) Wolof / PF: banco esculpido em madeira com máscaras 
africanas em alto relevo (dois / PF: duas crianças ceddos / PF: imam e seu séqüito se 
sentam /  Pan (dir-esq):  multidão de ceddos sentados embaixo de Baobá,  homens e 
mulheres separados; discípulos do iman em pé e vestidos de branco; todos ceddos com 
cabeças raspadas (tambores ao fundo) / PG: ceddos de frente para o séquito do imam e 
de costas para a objetiva (o tambor cessa); Jaraaf toma a palavra e faz elogios ao imam / 
PP: ex-conselheiro dos ceddos / PG: ceddos sentados (ao fundo a voz de Jaraaf) / PP: 
imam chama Jaraaf / PA: Jaraaf se aproxima (voz do imam chamando Babakar) / PF: 
Iman sentado; Jaraaf de costas e Babakar se levantando / PC: imam sentado, Jaraaf e 
Babakar de joelhos; imam ordena que Jaraaf sente-se ao fundo, junto aos subalternos do 
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iman / PC: Jaraaf olha para Babakar; levanta-se e olha para o imam com decepção / PC: 
imam repete o gesto com os ex-conselheiros do rei Demba War / PA: ex-conselheiro 
cabisbaixo;  ao  fundo  servos  do  imam armados  de  fuzil  /  PC:  Jaraaf,  Beeg  Neeg  e 
Laaman se posicionam atrás dos criados; ambos se entreolham decepcionados / PC: 
imam fala para eles se abaixarem / PC: imam convoca seus discípulos a tomarem o 
lugar dos antigos conselheiros / PF: discípulo toma seu posto / PA: outro discípulo repete 
o gesto / PC: imam pede que Babakar repita minhas palavras a “essa gente” / PA: imam 
discursa aos ceddos: “De agora em diante, o feitiço, a idolatria são abolidos...” / Pan: 
ceddos sentados ouvem o imam: “...vós não deveis mais adorar...” / PC: iman sentado e 
criados ao fundo: “...a perversão e a vaidade são proibidas...assim como a reprodução 
de  forma  humana  sobre  qualquer  matéria,  seja  metal  ou  madeira...”  /  PG:  ceddos 
sentados; voz do imam: “...não teceis em suas roupas rostos humanos...” / PP: mulher 
ceddo; voz do imam: “...não desejais nada daquilo; devem rezar cinco vezes ao dia...” / 
PA: imam: “...vossas crianças,  meninos e meninas devem aprender o Corão...”  /  PA: 
Babakar complementa aos ceddos a ordem do imam “se vocês obedecerem ao novo rei, 
se crêem em Alá...” / PC: ex-conselheiros de Demba War sentados; voz de Babakar: 
“...se cessarem as fornicações, as mentiras...” / PC: discípulos do imam sentados; voz de 
Babakar: “...serão conduzidos ao paraíso e lá conhecerão uma vida de delícias...” / PG: 
ceddos sentados e Babakar em pé discursando: “...eternamente. Quanto àqueles que 
persistirem no paganismo ou nas práticas ilícitas saberão que este rei difere do anterior” / 
PC:  imam chama Babakar  /  PC:  ordena  que  ele  vá  resgatar  a  princesa  Dior  /  PC: 
Babakar transmite ordens aos criados, que saem com fuzil em mãos / PA: iman inicia 
oração / PG: Babakar transmite-a aos ceddos “Não há nenhum outro rei que mereça ser 
venerado a não ser Alá”; cita Maomé, o profeta; ceddos repetem tais palavras em coro / 
PF (zoom in): dois discípulos do imam conduzem um dos ceddos pelos braços; o mesmo 
é levado ao imam / PA-PP: ceddo é posto de joelhos e olha para o imam (inicia música 
sax,  percussão,  contrabaixo,  bateria,  guitarra)  /  PC:  imam coloca  o  rosário  sobre  a 
cabeça do ceddo e o batiza com o nome de Ibrahima; o ceddo é obrigado a repetir o 
nome; discípulos repete a todos “Este aqui é Ibrahima” / PF: outro ceddo é conduzido ao 
imam /  PC:  imam repete  o  gesto  e  o  nomeia  como “Ousmane”  /  PP:  ceddo repete 
“Ousmane” / PC: discípulos do imam transmite novamente o nome aos ceddos / PG: 
ceddo é levado para junto de outro ceddo recém-batizado / PG: família do ceddo Seneen 
carregam seus pertences (exílio) / PF: o griô dos ceddos observa a aproximação dos 
exilados  e  avisa  ao seqüestrador  da princesa  Dior  /  PF:  o  seqüestrador  sai  de  seu 
esconderijo / PF: Dior veste (voz do griô dizendo que os exilados não estão com o Samp) 
/ PG: ceddo cumprimenta o griô; ambos vão em direção ao seqüestrador da princesa 
Dior Yacine / PF: Dior já vestida, sentada na rede coloca seu colar (barulho de pássaros) 
/ PF: seqüestrador vê o griô e Seneen se aproximarem e pergunta ao ceddo o que se 
passa / PC: Seneen explica todo o ocorrido ao seqüestrador: “o rei foi mordido por uma 
serpente;  o imam tomou o poder  e perseguiu  os ceddos e todos que ficaram foram 
forçados a se converter” / PA: ambos se retiram / PG: homens se aproximam de Dior; 
Seneen para antes da corda que separa a princesa;  os três homens transmite suas 
condolência à Dior Yacine / PC: os três de costas; Dior levanta-se da rede e diz que o 
pesar dela é o de todos / PC: Dior de costas; Seneen fala da morte do rei e de seu 
exílio / PC: Dior se aproxima e diz “Minha mãe está sozinha na aldeia e não quero ir com 
vocês...aquele  que  me  conduziu  até  aqui  irá  me  levar  de  volta”  (aponta  para  o 
seqüestrador) / PC: homens se retiram, seqüestrador retira a corda do chão e também se 
retira; a princesa o segue /  PG: criados do imam se aproximam a cavalo e armados com 
fuzil / PA: grio avisa a chegada dos criados / PA: seqüestrador e Dior observam / PF: 
Seneen se esconde / PF: o seqüestrador arma o arco e flecha / PF (zoom out): criado a 
cavalo arma o fuzil / PC: os dois criados atiram no sequestrador / PF: seqüestrador é 
baleado e cai ajoelhado apoiado no arco / PA: Dior é acometida por um flash-back (fade 
in) / Pan: sequestrador carrega seu cavalo e pára em frente a uma casa / PC: é recebido 
por Dior  que, em companhia de uma criada, oferece-lhe uma cabaça d’água / PP: o 
seqüestrador agradece (barulho de tiro que coincide com a mudança de plano)/ PC-PP 
(zoom in): o seqüestrador, a princesa e a criada com a cabaça d’agua; zoom no rosto da 
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princesa Dior (fade out) / PA: Dior fecha os olhos / PF: Sequestrador sangra com as 
mãos no peito / PA: escondido em arbustos, Seneen “se derrama” em lágrimas / PG: 
Dior  é levada a cavalo por criado do imam / PF:  é dada continuidade  à conversão 
forçada dos ceddos / PC: ceddo é conduzido ao imam, “seu nome é Ismaila” / PC: ceddo 
é levado para junto dos convertidos, discípulos falam para todos seu novo nome / PF: 
Seneen e griô jogam terra sobre o corpo do seqüestrador, que é enterrado na posição 
em que foi morto: ajoelhado com o arco em mãos / PG: mulher ceddo é levada ao imam, 
é  nomeada  como  o  nome de  Fatoumata  /  PA:  discípulos  e  a  mulher  Ceddo  /  PG: 
discípulos do imam conduzem criança ceddo à presença do imam / PC: imam nomeia a 
criança com o nome de Abdoulaye / PP: criança repete o nome islâmico / PC: iman, 
criança e discípulos (outra música começa a tocar) / PC: Seneen e griô terminam de 
enterrar  o  seqüestrador,  apóiam sobre  o  morto  o  chapéu de  palha  /  PA:  griô  /  PA: 
Seneen / PF: chapéu de palha pendurado em arco sobre a cova balança ao vento / PP: 
outro recém batizado “Mohamadou” / PC-PG: é levado para junto dos recém-batizados / 
PG: os dois criados voltam para a aldeia, um deles carrega a princesa Dior Yacine / PG: 
ceddos levantam-se e vêem a chegada da princesa / PC: conselheiros vêem a chegada 
da princesa / Pan: criados chegam a cavalo; Dior desce do cavalo, caminha lentamente e 
observa  os  ceddos  / PC:  ceddos  cabisbaixos  na  presença  da  princesa  /  PP:  Dior 
observa-os / Pan: a princesa caminha próxima às mulheres e a próxima-se de um dos 
criados do imam / PA: dois discípulos do imam / PF: rapidamente Dior Yacine rouba o 
fuzil do criado do imam e aponta rende-lhe / Pan: um dos ceddos (ex-conselheiro) se 
movimenta  /  PF:  Dior  se  movimenta  com  o  fuzil  em  mão;  os  criados  do  imam  se 
movimentam,  mas são interditados pelas  mulheres  ceddos /  PF (zoom out):  um dos 
ceddos rola pelo chão, rouba arma de um dos criados / PF: ceddo atira num dos criados / 
PG:  ceddos  desarmam  os  criados  do  imam  /  PP:  discípulos  do  imam  observam 
assustados / PG: ceddos e criados / Plongée: ceddos colocam a boca na extremidade do 
fuzil / PP: ex-conselheiro de Demba War observa / PC: ceddos sentados com a boca no 
fuzil / PA: ceddo com a boca no fuzil / Pan: a sombra de Dior no chão / PC: Dior se 
aproxima do imam com o fuzil em mãos; a princesa dá um tiro certeiro no líder religioso,  
que sucumbe / PF: corpo do imam no chão / PP (zoom in): princesa Dior Yacine olha 
para a objetiva / Plongée: o corpo do imam com o rosário nas mãos ao lado da sombra 
da princesa e do fuzil, o fuzil é jogado no chão / PF: Dior joga o fuzil no chão próximo ao 
corpo do imam, olha todos ao seu redor e caminha (som de piano e xilofone ao fundo) / 
PF: imam morto no chão / PP: discípulo do imam estarrecido / PP: outro discípulo do 
imam estarrecido /  PA:  Dior  se aproxima da câmera;  de costas para a câmera dois 
discípulos do imam; a princesa passa por entre eles (música ao fundo).
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