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“A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz” (BENJAMIN, 1940,

p. 224).  Para Walter Benjamin, o agora define a história da humanidade. E

desse agora, a humanidade civilizada ocuparia não mais do que um quinto do

último  segundo,  se  a  história  da  vida  orgânica  na  Terra  pudesse  ser

compreendida nas últimas 24 horas. Ao historiador cabe a tarefa de identificar

o curso de um feixe determinado de luz no espaço; ao artista cabe a tarefa de

uma  iluminação  profana,  um  desvio  da  luz  enformada  numa  tradição

conservadora. Ao artista historiador materialista cabe a tarefa de identificar no

instantâneo o gesto de resistência e investir na sua propagação.

Now!,  documentário  clássico  do cineasta  cubano Santiago Alvarez,  5

min., 1965), é um fragmento, um flash que ilustra a luta dos negros contra a

perseguição nos EUA.  Feito  com recortes  de jornais,  atestando a  violência

estrutural e a violência do estado norte-americano sobre a população negra em

todo o país, o filme inicia com a imagem de Martin Luther king. A identificação

com o líder pacifista gera uma unidade à narrativa, que tem seu ritmo marcado

pela canção homônima escrita e interpretada por Lena Horne. A canção dá



ritmo e tom a Now! que, das tentativas frustradas de acordo pacífico do início

com Martim, conduz a sequência ao clímax da revolta. O olhar de uma criança

antecede uma rajada tipificando o agora necessário. Assim, o nome do filme é

cunhado à bala na tela e se transforma em paradigma. Este artigo propõe uma

chave  de  leitura  para  uma  mostra  de  filmes  sobre  negritude  e  violência.

Comenta também a organização de uma curadoria cinematográfica com debate

coletivo.  Ao  historiador  materialista,  segundo  o  filósofo,  cabe  tomar  uma

reminiscência, “tal como ela relampeja num momento de perigo” (BENJAMIN,

op cit). Now! é composto com recortes de jornais, instantâneos que relampejam

a violência e estimulam o último recurso: a resistência e a luta. 

Elaborar uma mostra de cinema, um cinedebate para ocorrer em um

espaço formativo,  é  um exercício  de  poder,  do  poder  definir  limites  para  o

imaginário estimulado e, com isso, estimular a imaginação. Imaginar, assim,

não significará se limitar às fronteiras, mas assumir uma perspectiva crítica e

com ela frequentar qualquer imagem. Cinema é Poder! é um cineclube, uma

pesquisa e uma extensão universitária. Em uma oficina de dois meses, este

projeto,  criado por estudantes de Letras, teve a contribuição do GEM1 para

realizar uma ação e visitar escolas do ensino básico, promovendo discussões

acerca do cinema e da cultura  negra marginalizada em face à hegemonia.

Foram analisados filmes e conceitos sobre o tema e definida uma curadoria,

foram praticadas habilidades técnicas gráficas e audiovisuais para estratégias

de  divulgação,  foram  organizados  debates  para  composição  de  uma

metodologia. Construir uma mostra de cinema requer a coadunação de teoria e

prática  e  de  habilidades  críticas  e  criativas.  Este  artigo  analisa  as  obras

selecionadas pela curadoria no seu contato dialético prefigurado na forma que

encontraram suas narrativas.

Os filmes selecionados para a mostra são: “Kbela”, de Yasmim Thainá

(2018), “Nome de Batismo: Alice”, de Tila Chitunda (2017), “Aluguel: O filme”,

de Lincoln Péricles (2015), “O dia em que Dorival Encarou a Guarda”, de Jorge

Furtado (1986). Todos eles se aproximam pela lógica do fragmento montado

sobre ritmos urbanos brasileiros no período democrático: 1988 a 2018. Now! é

um filme cubano dos anos 1960 que organiza imagens e som do contexto

1 O  Grupo  de  Educação  Multimídia  (GEM)  desenvolve  e  sistematiza  metodologias  participativas  de
ensino-aprendizagem crítica de leitura e escrita em ações de extensão em ambientes formativos.



norte-americano e os delineia na contramão do discurso sobre a democracia,

citado desde Washington, Jeferson e Lincoln, mas pouco efetivado, segundo

diz a canção-base do curta. Os nomes da independência, “se voltassem”, diz a

canção,  proporiam um retorno à origem da noção de democracia,  onde se

acreditava na ação. Se voltassem hoje, em um programa popular da televisão

aberta, eles proporiam ação agora! Como é possível identificar no apelo criado

por  Santiago  reminiscências  e  ressonâncias  para  imagens  da  resistência?

Como  Now! ajuda  a  compreender  o  ritmo  e  os  caminhos  das  produções

independentes que assistiremos.

Para Richard Sennett, “Fazer é pensar (...) o pensamento e o sentimento

estão contidos no processo do fazer” (SENNETT, p. 17). A ideia é defendida no

livro “O Artífice, no qual duas teses impulsionam: “todas as habilidades, até

mesmo  as  mais  abstratas,  têm  início  como  práticas  corporais”  e  “o

entendimento  técnico  se  desenvolve  através  da  força  da  imaginação”

(SENNETT, p. 201-2). Para o psicanalista e teórico norte-americano, a primeira

tese está associada a trabalhos manuais, a segunda está ligada à linguagem.

Uma e outra se completam no ato de fazer que pressupõe um imaginar prévio

e uma conclusão posterior ao seu processo.

A  mostra  Cinema  é  Poder!  Permite  vislumbrar  a  construção  de  um

conceito para um cineclube organizado como oficina de produção técnica e

crítica do imaginário.  Trata-se de um imaginário elaborado para estimular a

imaginação e a leitura autônoma de imagens do passado ainda presentes, mas

que se quer desautomatizar. A curadoria de filmes em análise representa um

cisco no olhar: a laboração de um imaginário com ângulos pouco prováveis.

Como  o conceito de história de Benjamin pode ajudar a ler, no cinema de

hoje, a construção da realidade em movimento veloz e perigoso? Assistir  e

debater a estes filmes sobre a condição da negritude face à violência simbólica

e física de homens e, sobretudo, de mulheres negras pode ajudar a responder.


