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RESUMO  

 

 

 

Considerando algumas observações acerca da cinematografia da África 

subsaariana, fez-se análise em perspectiva afrocentrada do filme do cineasta 

do Mali, Dani Kouyaté, Keita! O legado do griot (1995). Esse trabalho de 

Kouyaté trata da possibilidade de retomada da consciência identitária 

relacionada às tradições e ao antepassado Sunjata Keita, imperador do Mali no 

século XIII, pelos povos do descendentes do Antigo Império do Mali. O conceito 

de Afrocentricidade será a base desta investigação. No enredo, ao chegar à 

cidade, a fim de iniciar um jovem na tradição, o griot Djéliba – responsável pela 

preservação da memória ancestral na África ocidental – depara-se com as 

dificuldades e (im)possibilidades de levar a cabo sua missão. A disputa pela 

dominação ocidental na África entre os séculos XIX e XX foi decisiva para a 

imposição cultural e política no continente, configurando nova construção 

histórica e novas significações culturais, acarretando, também a colonização 

das mentes. Nesse sentido, a colonização persistente pós-independências 

afastou muitos cidadãos de suas raízes. Surgem então, nesse momento 

histórico, o Pan-africanismo e a Negritude enquanto movimentos de 

cooperação, resistência e recuperação das identidades tradicionais dos povos 

do continente e sua diáspora. Nesse cenário, o cinema africano configurou-se 

enquanto possibilidade de reestruturação cultural e de luta pela descolonização 

das mentes, visando o fortalecimento de uma estética e de uma epistemologia 

endógena africana. As características de Keita! O legado do griot que 

analisaremos referem-se às tensões entre o moderno e o tradicional na 

construção identitária do Mali. Diante desse aspecto, acredita-se que esse 

trabalho configura-se enquanto possibilidade de análise da função sócio-

política do cinema em suas características pan-africanas, afrocêntricas, na 

tentativa de denunciar as dominações ocidentais e a perda da identidade 

cultural dos sujeitos colonizados. 

 

Palavras-chave: Afrocentricidade. Cinema africano. Representação. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

Considering some observations about the cinematography sub-Saharan Africa 

made up analysis based on africa movie filmmaker from Mali, Dani Kouyaté, 

Keita! The legacy of the griot (1995). This work done by Kouyaté comes to the 

possibility of resumption of the identity of consciousness related to the traditions 

and ancestor Sunjata Keita, emperor of Mali in the thirteenth century by the 

people of the descendants of the Ancient Empire of Mali. The concept of 

Afrocentricity will be the basis of this investigation. The plot when it comes in 

the city in order to start a young tradition, the Djeliba griot - responsible for the 

preservation of ancestral memory in West Africa - is facing difficulties and (im) 

possibilities to carry out its mission. The dispute over Western domination in 

Africa between the nineteenth and twentieth centuries was decisive for the 

cultural imposition and policy on the continent, setting new historical building 

and new cultural meanings, leading also the colonization of minds. In this 

sense, the post-independence persistent colonization alienated many citizens 

from its roots. Arises in this historical moment, the Pan-Africanism as a 

movement of cooperation, resistance and recovery of traditional identities of the 

peoples of the continent and its diaspora. In this scenario, the African cinema 

was configured as a possibility for cultural restructuring and struggle for 

decolonization of minds, aimed at strengthening of an aesthetic and an African 

endogenous epistemology. The characteristics of Keita! The legacy of the griot 

who analyze, relate to tensions between the modern and the traditional in 

identity construction of Mali. Given this aspect, it is believed that this work sets 

up as a possibility analysis of film socio-political function in its pan-African 

features, Afrocentric, trying to denounce Western domination and the loss of 

cultural identity of the colonized subject 

 

Keywords : Afrocentricity. African cinema. Representation. 
 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 – Mapa da África de 1914 .......................................................................... 30 

Figura 2 – Cartaz do filme Tarzan, o homem macaco, (1918)…. ............................. 75 

Figura 3 – Cartaz do filme As minas do rei Salomão, (1950)…. ............................... 76 

Figura 4 – Cartaz do filme Cleópatra, (1963)............................................................ 77 

Figura 5 – Cartaz do filme O senhor das Armas, (2005) .......................................... 78 

Figura 6 – Cartaz do filme HotelRuanda, (2004) ...................................................... 79 

Figura 7 – Cartaz do filme Diamante de Sangue, (2006) .......................................... 80 

Figura 8 – Cartaz do filme Keita! O legado do griot, (1995) .................................... 109 

Figura 9 – Mapa do antigo Manden ........................................................................ 126 

Figura 10 – Mapa do Imperio do Mali, em 1325 ..................................................... 129 

Figura11 –Mapa dos Estados do Sudão, no seculo XVI. A configuração do 
Império do Mali após o século XVI ......................................................................... 130 

 
 

 

  



LISTA DE FOTOGRAMAS 

 

 

 

Fotograma 1 – Cena do filme Borom Sarret ............................................................. 96 

Fotograma 2 – Cena do filme La noire de…. ............................................................ 97 

Fotograma 3 – Cena do filme La noire de…. ............................................................ 97 

Fotograma 4 – Cena do filme Den Muso. ................................................................. 98 

Fotograma 5 – Cena do filme Den Muso .................................................................. 98 

Fotograma 6 – Cena do filme Finyé. ........................................................................ 99 

Fotograma 7 – Cena do filme Finyé. ........................................................................ 99 

Fotograma 8 – Cena do filme Yaaba. ..................................................................... 100 

Fotograma 9 – Cena do filme Yaaba ...................................................................... 100 

Fotograma 10 – Cena do filme Kini and Adams ..................................................... 101 

Fotograma 11 – Cena do filme Kini and Adams ..................................................... 101 

Fotograma 12 – Cena do filme Badou Boy ............................................................. 102 

Fotograma 13 – Cena do filme Badou Boy ............................................................. 102 

Fotograma 14 – Cena do filme Touki Bouki ........................................................... 103 

Fotograma 15 – Cena do filme Touki Bouki ........................................................... 103 

Fotograma 16 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 111 

Fotograma 17 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 112 

Fotograma 18 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 113 

Fotograma 19 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 113 

Fotograma 20 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 114 

Fotograma 21 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 115 

Fotograma 22 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 115 

Fotograma 23 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 129 

Fotograma 24 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 134 

Fotograma 25 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 134 

Fotograma 26 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 136 

Fotograma 27 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 136 

Fotograma 28 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 137 

Fotograma 29 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 139 

Fotograma 30 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 142 

Fotograma 31 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 148 

Fotograma 32 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 152 

Fotograma 33 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 153 

Fotograma 34 – Cena do filme Keita! O legado do griot ......................................... 157 



SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 11 

1 COLONIZAÇÃO E RESISTÊNCIA ................................................................ 16 

1.1 Incursões europeias no território africano a partir do século XIX ................... 16 

1.1.1   Aspectos gerais da colonização francesa na África Ocidental ....................... 27 

1.2 Pan-africanismo e lutas pela libertação ......................................................... 33 

1.3 África, colonização e epistemicídio ................................................................ 39 

2 EPISTEMICÍDIO, AFROCENTRICIDADE E O CINEMA NA ÁFRICA ........... 49 

2.1 O padrão cultural eurocêntrico e a subcategorização dos saberes 
africanos. ....................................................................................................... 49 

2.2 O Egito, a terra dos homens negros ou “o berço da civilização” .................... 55 

2.3 Afrocentricidade e a retomada do posicionamento epistemológico 
africano .......................................................................................................... 58 

2.4 O cinema na África ........................................................................................ 67 

2.4.1 A gênese do cinema no ocidente e os cinemas “periféricos” ......................... 67 

2.4.2 A representação da África em algumas produções cinematográficas 
ocidentais ...................................................................................................... 72 

2.4.3 A inauguração cinematográfica africana ........................................................ 84 

2.4.4 Os desafios da produção e o financiamento internacional francês ................ 86 

2.4.5 África, por um cinema emancipatório ............................................................. 90 

3 KEITA! O LEGADO DO GRIOT .................................................................. 105 

3.1 Dany Kouyaté e sua produção fílmica ......................................................... 105 

3.2 Tradição oral na África e o registro da história ............................................. 116 

3.3 Sundjata Keita e o império do Mali .............................................................. 125 

3.4 Keita! O legado do griot e a apreciação do pensamento descolonizador ..... 140 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: NO DIA EM QUE O LEÃO CONTAR A 

HISTÓRIA .............................................................................................................. 158 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 162 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando algumas observações acerca da cinematografia da África 

subsaariana, tem-se por proposta analisar o filme do cineasta do Mali, Dani 

Kouyaté, Keita! O legado do griot (1995), que conta a história do fundador e 

primeiro imperador do Antigo Mali, no século XIII, Sundjata Keita, sob a ótica 

da teoria da afrocentricidade. Kouyaté atualiza a história no sentido de 

ressignificá-la como uma fonte crucial na educação infantil, uma vez que 

promove a retomada da consciência identitária e da importância do conceito de 

agência, tão necessário ao sujeito africano. Essa agência seria, nesses termos, 

um passo fundamental em direção à descolonização das mentes no período 

pós-colonial. A análise do filme em questão será desenvolvida apoiada em 

algumas características da colonização europeia na África subsaariana em 

perspectivas político-culturais e orientada com base no conceito de 

afrocentricidade. 

No enredo do filme, o griot – um dos responsáveis pela preservação da 

memória ancestral na África ocidental – Djéliba deixa sua aldeia, andando até 

cidade, no intuito de chegar ao seu destino: a casa da família Keita. Ao passar 

os dias em tal residência, o ancião inicia o processo de ensinamento ao mais 

novo membro da família, o garoto Mabo. No entanto, Djéliba se depara com as 

dificuldades e (im)possibilidades de levar a cabo sua incumbência, iniciar o 

jovem Mabo, filho único dos Keita nas tradições de sua família. Essa família, 

mais precisamente o pai de Mabo, é descendente de Sundjata Keita.  

A tensão principal do filme está no choque entre o ensinamento que o 

griot transmite a Mabo e aquele ensinamento que o mesmo jovem recebe na 

escola oficial. Enquanto Djéliba está pautado na tradição oral e autorizado a 

ensinar pela formação tradicional que recebera no seio de sua família – 

historicamente de griot –, o professor escolar pauta-se na formação oficial e 

nas informações que os livros escolares oferecem. Um exemplo das diferenças 

entre os dois sistemas de conhecimento está no fato de que Mabo aprendeu na 

escola que seus antepassados eram macacos; Djéliba, ao contrário, o ensina 

que, na verdade, ele é descendente de um grande rei, um grande conquistador.  
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No decorrer do enredo, Mabo acaba transmitindo aos seus colegas os 

ensinamentos que vem recebendo do griot, ação que causa um grande 

descontentamento na escola e nos pais desses alunos que estão sendo 

“influenciados” pelo jovem Keita. O desagrado, no entanto, não se instala 

apenas fora do seio familiar, pois a mãe do garoto não fica satisfeita em ver 

seu filho dando prioridade aos ensinamentos do velho griot em detrimento dos 

afazeres escolares. A situação chega ao ponto em que ela faz suas malas e 

ameaça sair de casa se aquela situação não mudasse. Nesse momento, 

Djéliba, ao presenciar toda a cena, recolhe sua rede e o saco de pano que 

guarda seus poucos pertences, despede-se da família e volta para sua aldeia 

interrompendo, assim, a continuidade iniciática de Mabo. 

A questão central é perceber como o filme de Kouyaté apresenta 

aspectos da afrocentricidade e como esse conceito pode ser aplicado no seu 

sentido primeiro que é proporcionar um embasamento africano (ou seja, dos 

conhecimentos dos povos daquele continente) para as questões que se 

impõem na atualidade, sejam elas referentes à cultura, epistemologias, 

organizações políticas e suas concepções teóricas e o desenvolvimento 

científico. Tudo isso tendo os desenvolvimentos dos saberes africanos como 

ponto de partida. Nesse sentido, procura-se fazer o percurso que melhor  

possibilitou o entendimento da  temática, bem como seu desenvolvimento 

crítico. Assim, partiu-se das incursões europeias no continente africano a partir 

do século XIX, a colonização e as lutas de resistência, passando pelo 

epistemicídio praticado pelo europeu ocidental contra os saberes africanos.  

Neste percurso, tratou-se da subcategorização dos saberes africanos, 

exemplificando com o caso do Egito Antigo e seu lugar na história ocidental. 

Essa subcategorização da África, como se pode ver, deu-se também no 

cinema, no qual os povos daquele continente foram, quase sempre, 

classificados como menos capazes, violentos e incultos. Por outro lado, esse 

mesmo cinema foi utilizado por sujeitos africanos para desfazer essas ideias 

então cristalizadas pelo ocidente inaugurando, deste modo, um cinema para a 

emancipação. É, justamente, nesse cinema emancipatório que se encontra 

Keita! O legado do griot, de Dani Kouyaté. 

No primeiro capítulo, observa-se as incursões europeias no continente 

africano, com ênfase na colonização francesa. Iniciou-se essa abordagem com 
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o filósofo congolês V. Y. Mudimbe, que analisa as consequências da 

colonização europeia na África. Para tanto, considerar-se-á tanto a colaboração 

inicial que se deu entre africano e europeus quanto as lutas armadas que 

vieram com a imposição mais hostil praticada pelo colonizador. Nesse sentido, 

Alberto Memmi e Franz Fanon será a base da fundamentação sobre essas 

questões coloniais. No decorrer do capítulo, analisam-se as lutas pelo fim 

desse período, numa perspectiva pan-africana, uma vez que o movimento pan-

africanista caracterizou-se como fio condutor na resistência pró-independência, 

motivando igualmente o combate contra o epistemicídio impetrado pelas 

nações europeias contra os povos africanos. Nesse ínterim, recorreu-se a 

algumas aproximações entre a situação do povo afrobrasileiro e africano, no 

que concerne ao preconceito e à violência com que são expostos na sociedade 

atual. Nessa perspectiva, discute-se sobre o epistemicídio, consequência das 

violências da escravização e colonização europeia na África, a partir das 

leituras do filósofo congolês Théophile Obenga, do ganense Kwame Appiah, do 

burquinabê Joseph Ki-Zerbo, entre outros.  

A análise histórica que possibilita a compreensão a respeito da 

importância do griot, baseia-se na coleção História Geral da África, organizada 

pela UNESCO e publicada no Brasil em parceria com o Ministério da Educação 

e a Universidade Federal de São Carlos em 2010. Essa coleção foi elaborada e 

desenvolvida por pesquisadores comprometidos em “reler” e “recontar” a 

história da África a partir de outros paradigmas que não os da história 

eurocentrada, buscando livrar-se de estereótipos e preconceitos enraizados 

pela cultura ocidental. A partir dela, também examinou-se a história do antigo 

Império do Mali, de seu fundador Sundjata Keita, da importância das narrativas 

orais para a história africana e, ainda, os movimentos pró-independências nos 

estados Africanos. Vale ressaltar que essa é uma coleção disponibilizada 

online pelo Ministério da Educação.  

Além dos autores que compõem a coleção da UNESCO, recorre-se ao 

filósofo Mudimbe, que escreveu A Invenção da África (2013), livro no qual 

discorre acerca do sistema do conhecimento e epistemologia presentes no 

continente africano; Cheick Anta-Diop, cientista senegalês que inaugurou nova 

forma de investigação científica na qual a África estava no centro do 

desenvolvimento da humanidade, da filosofia e ciência; o professor Mogobe 
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Ramose; Molefe Asante, que desenvolveu o conceito de afrocentricidade; além 

dos pesquisadores afrobrasileiros Eduardo Oliveira, da Universidade Federal 

da Bahia e Renato Nogueira, professor da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, entre outros. No campo cinematográfico, consideram-se os teóricos 

do cinema produzido por africanos, entre eles, Ngugi Wa Thiong’o, Manthia 

Diawara, Lydie Diakhaté, Ferid Boughedir e Françoise Balogum. 

No segundo capítulo, o tema central é a afrocentricidade como mote do 

pensamento africano e afrodiaspórico no combate ao epistemicídio. Dessa 

mesma forma, o cinema desenvolvido no continente africano – mais 

especificamente em países subsaarianos que foram colônias francesas – 

tomará uma configuração emancipatória, reivindicando aos povos africanos a 

possibilidade de narrar suas próprias histórias, a partir de seus pontos de vista, 

de suas culturas e epistemologias. Ao falar sobre o cinema, desenvolve-se uma 

abordagem geral acerca da criação do cinema e a representação da África 

encontrada nessa arte, tanto em produções da década de 1910 quanto em 

produções atuais da indústria cinematográfica. Para tanto, selecionaram-se 

alguns desses filmes como exemplares para a análise. 

Dando seguimento às discussões sobre o cinema, procurou-se explorar 

sua gênese no continente africano, seus primeiros realizadores e suas 

primeiras temáticas. Com isso, foram abordados brevemente alguns filmes de 

Ousmane Sembène, Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo e Djibril Diop 

Mambety, realizadores africanos que muito se destacaram no cinema daquele 

continente e, de igual forma, em festivais mundiais como Cannes, por exemplo. 

No entanto, o destaque em grandes festivais não é, necessariamente, nossa 

intenção maior, mas sim a temática que desenvolvem no sentido de 

apresentarem uma possibilidade de descolonização das mentes, como se verá 

a seguir. 

O terceiro e último capítulo destinou-se à análise cinematográfica, 

política e epistemológica do filme Keita! O legado do griot, considerando os 

aspectos políticos e epistemológicos que se apresentam no enredo. A princípio, 

mostrou-se a narrativa oral como fonte da história, sabedoria e filosofia dos 

povos africanos, tendo como tema inicial Sundjata Keita e o antigo império do 

Mali. A análise inicial se dá a partir do papel exercido pelo griot na sociedade 

do Mali, no que se refere à preservação da tradição oral, aos ensinamentos 
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voltados à história e aos costumes daqueles povos. Abordou-se em seguida, a 

constituição do mesmo império e seu declínio, dando ênfase ao seu fundador, 

uma vez que ele é tema central na educação tradicional que Djélibadispensa a 

Mabo em Keita! O legado do griot. 

Apresentou-se, em seguida, algumas informações cinematográficas 

sobre o diretor Dani Kouyaté; bem como as possibilidades da presença de 

aspectos afrocentrados em seu filme, com ênfase no seu posicionamento 

político-pedagógico para a emancipação do sujeito africano. Kouyaté se baseia 

em sua própria experiência de griot para apresentar a importância de se resistir 

às imposições euro-ocidentais.  

As características de Keita! L'heritage du griotanalisadas referem-se às 

tensões entre o moderno e o tradicional na construção identitária cultural e 

ancestral da personagem principal e, consequentemente, do povo do Mali. 

Deste modo, este trabalho tem o objetivo de configurar-se, na medida em que 

se propõe a considerar aspectos da afrocentricidade no cinema de Kouyaté, 

como possibilidade de análise da função sócio-política desse cinema em suas 

características pan-africanas, afrocêntricas. Em uma perspectiva afrocentrada, 

Keita! O legado do griot desloca o conhecimento europeu do seu centro 

hegemônico e apresenta o conhecimento africano como um centro possível do 

conhecimento. Tal deslocamento, nesse caso, contribui para o fortalecimento 

de certo movimento de resistência cultural e de luta social.  

Para desenvolver tal discussão,  tomou-se por base autores africanos e 

da diáspora africana que defendem um posicionamento afrocentrado e/ou pan-

africanista, no intuito de dialogar com aqueles que são agentes de sua história, 

de sua resistência e da apresentação de uma epistemologia que possibilite 

outra forma de conhecimento que esteja ligada aos sujeitos africanos e aos 

demais sujeitos não-eurocentrados. Essa perspectiva, na qual se baseia o 

presente trabalho, apresenta-se pela necessidade de, enquanto pesquisador 

brasileiro, conhecer e entender a história e a resistência cultural e política 

africana a partir não do pensamento dominante europeu, mas do pensamento 

africano e de sua base epistemológica.  
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1 COLONIZAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 

 

Neste capítulo, abordamos alguns aspectos acerca das incursões de 

países europeus no continente africano, considerando em particular o processo 

colonizador da França na África Subsaariana. Tal análise torna-se, nesse caso, 

essencial para entender os aspectos que proporcionaram a resistência dos 

povos colonizados que levou às libertações a partir da década de 1960. 

Partindo da dimensão da colonização, houve a preocupação em examinar as 

características desse processo, contemplando a determinação dos povos e 

reinos africanos invadidos pela Europa Ocidental e as represálias executadas 

pelos Estados europeus.  

Desenvolve-se certas aproximações, em alguns momentos deste 

capítulo, entre África e Brasil, no intuito de abordar o fato de que, também em 

nosso país, ainda se sofre as consequências do período escravagista, o 

racismo. Para tratar da resistência durante o período colonial, são 

considerados alguns dos movimentos pró-independências, dentre eles: o Pan-

africanismo. Nesse sentido, chegar-se-á à questão do epistemicídio, impetrado 

pela Europa contra os povos da África, como a negação do conjunto dos 

saberes, das culturas e das estruturas políticas dos povos colonizados. 

   

 

1.1 Incursões europeias no território africano a partir do século XIX 

 

 

Até meados do XIX, se por um lado, muitas das mudanças que 

aconteceram no continente africano foram causadas por agentes internos, por 

outro também houve a ação dos comércios com Europa e com o Oriente. Nas 

últimas décadas daquele mesmo século, houve consideráveis reorganizações 

territoriais, vários arranjos de forças armadas, bem como inúmeras divisões 

dos territórios em pequenas chefaturas independentes, as quais 
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potencializaram, em muitos dos casos, as querelas e inimizades entre si, de 

acordo com o filósofo V. Y. Mudimbe1 (2013).2 

Esses fatores, do final do século XIX, foram primordiais para as 

investidas europeias no sentido de submeter o maior número possível de 

estados africanos ao poder político ocidental. Aquele século foi palco da 

chegada de armas de fogo mais modernas e eficientes, as quais também eram 

fabricadas e importadas da Europa. O período, da mesma forma, é marcado 

pelo rompimento dos Estados e das guerras que se estabeleceram entre 

grupos étnicos que, muitas vezes, viviam sob o mesmo governo. Com isso, o 

cenário na África ficava ainda mais favorável às nações europeias. A França, 

por exemplo, na década de 1870, resolveu voltar-se à África, a fim de 

recuperar-se após ser vencida na guerra franco-prussiana:  

 

Na França, a necessidade de recuperação após a derrota 
mencionada traduziu-se pela vontade de erguer um império na 
África, tanto pelo valor intrínseco da empreitada quanto pelas 
suas repercussões no estado moral da nação. A França 
lançou-se portanto em uma nova política de expansão 
dinâmica e defesa dos seus interesses nacionais na África, 
política geralmente aplicada através de agentes comerciais ou 
missionários e, mais especificamente, graças ao fortalecimento 
da posição francesa na Argélia e na Senegâmbia (AJAYI, 2010, 
p. 923). 

 

Ver-se-á mais adiante que, na corrida colonial que tomará mais fôlego 

na década de 1930, após diversas negociações entre países europeus, a 

França tomará o Mali e o dominará. Algumas das consequências dessa 

dominação estão presentes no filme de Dani Kouyté, Keita! O legado do griot3 

(1995), e serão observadas no presente trabalho. 

Ainda na década de 1870, os europeus se deram conta de maneira mais 

incisiva, da existência de minas de diamante e metais preciosos, motivo que 

aumentou o interesse econômico e que justifica a invasão no continente. 

Relações que outrora tinham uma forte natureza diplomática, tomaram um 

caráter bélico e de espionagem. Tendo pesquisadores, missionários e 

                                                             
1V. Y. Mudimbe nasceu na atual República do Congo. É doutor em filosofia, poeta, romancista 

e também pesquisador no campo da linguística aplicada. 
2 Ver também Ajayi (2010). 
3 A partir desse momento, iremos nos referir a esse filme apenas como Keita!... 
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mercadores, por exemplo, ocupados também com os interesses escusos do 

ocidente, a fim de obterem informações relevantes sobre as riquezas do 

continente e as fraquezas de seus líderes:  

 

Desta forma, a frequente colaboração entre africanos e 
europeus que, até bem pouco, aparentemente tendia a colocar 
as ideias e as técnicas ao serviço do fortalecimento das nações 
africanas, durante a situação revolucionária do século XIX, 
transformava-se em um plano de subversão que contribuía 
diretamente para sistematicamente levar ao aborto os esforços 
empreendidos pelos dirigentes africanos com vistas a reformar 
e modernizar as suas sociedades (AJAYI, 2010, p. 923). 

 

Nessa mesma época, a influência cultural europeia passou a incidir de 

forma mais significativa, enfraquecendo os estados africanos. Se, por um lado, 

os europeus incentivaram a emancipação de diversos grupos sociais em 

relação ao soberano dos Estados – movimento que fragmentava cada vez mais 

rápido os chefes políticos e seus territórios; por outro, inúmeros chefes 

favoreceram a estada europeia em vista do ensino das letras, que os europeus 

proporcionavam às elites locais e alguns de seus escravos, o comércio de 

armas de fogo e o ensino da fabricação de pólvora e armas, além de novas 

técnicas na agricultura e na construção civil, como aconteceu no Mali, por 

exemplo (AJAYI, 2010). Essa incorporação de valores europeus era vista como 

um mecanismo de diferenciação social: “No curso dos anos 1870, já era 

possível constatar que o processo de aculturação tinha como efeito o 

enfraquecimento da identidade dos países de acolhida” (AJAYI, 2010, p. 924). 

O tunisiano Albert Memmi em seu livro Retrato do colonizado precedido 

pelo retrato do colonizador, lançado originalmente em 1957, ao condenar o 

colonialismo e o imperialismo europeus, discorreu acerca da ação do 

colonizador, aquele que fora morar na colônia e tivera um papel primordial na 

dominação política e cultural naqueles territórios. Para o autor, o colono, ao 

chegar, percebeu-se enquanto privilegiado e, em regra, não deixou de usar 

seus privilégios para tirar proveito do colonizado. Quanto mais o colono tinha 

vantagens e regalias, mais o nativo era explorado e usurpado de seus bens e 

direitos. Dessa forma, o colonizador enfraqueceu os direitos políticos e as 

culturas de povos nativos. A discriminação imperou na relação entre o colono e 
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o colonizado, assim como sempre foi consciente e intencional a criação e a 

manutenção de leis que deram grandes poderes aos primeiros e exigiram 

absurdos deveres dos segundos: 

 

Se seu nível de vida [o do colono] é elevado, é porque o do 
colonizado é baixo; se pode beneficiar-se de mão de obra, de 
criadagem numerosa e pouco exigente, é porque o colonizado 
é explorável impunemente e não se acha protegido pelas leis 
da colônia; se obtêm tão facilmente postos administrativos, é 
porque êsses postos lhe são reservados e porque o colonizado 
dêles está excluído; quanto mais respira à vontade mais o 
colonizado sufoca (MEMMI, 1967, p. 24). 

 

Memmi (1967) caracteriza como ilegítimo o poder monopolizado pelo 

colonizador, pois esse é um estrangeiro que chegou impondo sua presença, 

abrindo espaço para si, tomando o espaço do nativo. O colono usurpa os 

privilégios outrora de um grupo ou família específica, sobrepondo suas próprias 

regras sobre as locais. Dessa forma, esse autor chama o colono/colonizador de 

usurpador. Antecipando-se às críticas que, por ventura, receberia pela ideia da 

impossibilidade de haver algum sujeito ou grupo de europeus que não teria 

prerrogativas e regalias assegurados em África, o autor desenvolve a ideia da 

existência do “colonial”, aquele colono que não teria privilégios ou não 

consideraria o colonizado enquanto colonizado, mas como seu semelhante. No 

entanto, Memmi (1967) afirma que esse sujeito não existiu na colônia, uma vez 

que, nela, todo europeu seria privilegiado. Esse discurso, inclusive, a favor da 

figura do “colonial” seria mais uma tática de domínio desenvolvida pelo 

colonizador. 

O consequente enfraquecimento, bem como a dependência comercial, 

possibilitou o avanço do domínio europeu nas negociações comerciais, ao 

ponto de tomarem para si determinados territórios potencialmente importantes 

na extração de riqueza e nas rotas comerciais: “Os europeus já não queriam 

trocar bens, mas exercer controle político direto sobre a África” (BOAHEN, 

2010a, p. 7). O livre comércio era a palavra de ordem da época e, a partir das 

manobras dos europeus, não permitiam que os líderes locais ditassem as 

regras sobre as transações comerciais. Com isso, “em nome do livre comércio, 

eles [os europeus] se esforçavam em obter maiores privilégios para seus 
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negociantes” (AJAYI, 2010, p. 925). Cada vez mais os governantes africanos 

endividavam-se com os bancos da Europa, enquanto esses últimos 

beneficiavam-se sobre os direitos na produção agrícola.   

Para aumentar seu poder de dominação, países como a França e a 

Inglaterra, por exemplo, passaram a enviar tropas militares a fim de invadir e 

dominar territórios do continente africano. Essas ações militares, porém, 

tiveram a conivência de governantes locais, que se tornaram aliados dos 

europeus. Outros, no entanto, opuseram-se e lutaram contra a dominação. 

Conforme Albert A. Boahen (2010a), os Ashanti, da antiga Costa do Ouro, os 

Mossi, do Alto Volta, e soberanos de territórios, hoje, chamados Namíbia, 

Tanzânia e Senegal, bem como o da Etiópia, são exemplos de resistência e 

luta contra a colonização europeia (BOAHEN, 2010a). De acordo com Ajayi 

(2010, p. 926): 

 

Os europeus logravam, invariavelmente, não somente recrutar 
tropas africanas em número suficiente, mas, igualmente, 
realizavam alianças. Os serviços de informação militares, bem 
como os mercadores e missionários, sempre forneciam bons 
indicativos para a abordagem junto a eventuais aliados. 
Todavia, se os oficiais europeus e as suas tropas africanas 
conservavam um moral elevado, isso se devia antes a um novo 
sentimento: a confiança nascida da certeza, segundo a qual, 
enquanto conservassem a superioridade quanta e qualitativa 
no tocante ao armamento, mesmo em caso de possível derrota 
em batalhas aqui ou acolá, a guerra finalmente teria um 
desfecho favorável a eles. 

 

As consequências dessas guerras, nas quais os Estados africanos foram 

envolvidos, podem ser consideradas as principais causas da fragmentação de 

seus governos. A repartição dos territórios pelos europeus em 1885 e 1889, em 

Berlim, e em Bruxelas, respectivamente (AJAYI, 2010), foi um passo largo em 

direção à dominação. Entre seus possíveis motivos, estavam as divergências 

entre as nações europeias pela corrida à África, como esclarece o historiador 

nigeriano especialista em história da África oriental, Godfrey N. Uzoigwe (2010, 

p. 25): “Quando os conflitos de interesses na África ameaçaram a paz na 

Europa, as potências europeias não tiveram outra escolha senão retalhar a 

África. Era o preço para se salvaguardar o equilíbrio diplomático europeu”. 
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Acerca da Conferência de Berlim4, afirma Théophile Obenga5: 

 

Entendemos que o Ocidente em si não é uma maquinação 
contra a África, mas a Conferência de Berlim foi, efetivamente, 
uma maquinação contra a África, pois viria a traduzir-se em 
colonizações, assimilações e agressões culturais, exploração 
colonial, pauperização das sociedades, lutas de libertação 
nacional, massacres e assassinatos de grandes políticos 
africanos (Félix Moumie, Nyobe, Boganda, Lumumba, Sankara, 
S. Biko, Murtala, M. Luther King, Malcom X, etc.), zonas de 
influência, bases militares e etc., ‘sinais de morte’ da 
maquinação ocidental contra a África (OBENGA, 2013, p. 68). 

 

A luta pelo poder e o enfraquecimento de governos africanos fizeram 

com que crescesse cada vez mais o domínio político e econômico europeu 

sobre a África. Assim como Ajayi (2010) afirma acerca da imposição europeia, 

Boahen (2010a) defende que simplesmente reiterar a conivência de 

governantes africanos na colonização é relegar a história à mercê dos 

interesses do ocidente, mas é incorreta e, diante de documentos históricos, 

incoerente tal afirmação. A maior parte dos governantes, portanto, preferiu lutar 

para conservar seus territórios, poderes políticos e a liberdade de seus povos.  

Uzoigwe (2010) aborda teorias usadas para justificar a repartição e 

invasão europeia no continente africano, ações estas que provocaram drásticas 

mudanças na história do continente. O autor divide as teorias que examina da 

seguinte forma: econômicas, psicológicas, diplomáticas e, por fim, a teoria da 

dimensão africana.  

Grosso modo, em relação às teorias econômicas, Uzoigwe aponta o 

imperialismo econômico, teoria discutida pelos social-democratas da 

Alemanha, a qual defende a ideia de que o imperialismo seria um avançado 

estágio do capitalismo que passara a sentir a necessidade de se expandir por 

todo o mundo. O autor, referindo-se a uma observação de Lenin, esclarece o 

que seria a principal teoria econômica para a justificativa colonial: “o novo 

imperialismo caracterizava-se pela transição de um capitalismo de orientação 

‘pré – monopolista’ […] para o estágio do capitalismo monopolista ‘intimamente 

                                                             
4 Iniciada em 1884 e concluída no ano seguinte, com a participação das principais potências 

europeias, os Estados Unidos da América e a Turquia. A Conferência teve como principal 
objetivo a organização de regras para ordenar a conquista europeia sobre a África, bem como 
a repartição do continente colonizado. 

5Filósofo, historiador, doutor em Letras e egiptólogo nascido na República do Congo. 
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ligado à intensificação da luta pela partilha do mundo’” (UZOIGWE, 2010, p. 23, 

grifo do autor). 

Conforme as teorias econômicas, o imperialismo europeu em África teria 

sido provocado a partir da necessidade imposta pelo capitalismo de expandir 

seus mercados e territórios, uma vez que passou a haver uma superprodução 

de mercadorias e seriam necessários novos mercados. Com isso, a expansão 

política seria a mais radical e eficiente maneira para levar a cabo esse intento. 

Portanto, Uzoigwe defende a ideia de que não se deve minimizar a importância 

do capital no desenvolvimento desse imperialismo, uma vez que se pode 

encontrar em sua base a economia que sustenta a ganância capitalista. Assim, 

o capital poderia ser o motor da ganância, mas a ganância e o poder poderiam, 

da mesma forma, serem o motor para uma maior acumulação de capital. 

Mudimbe (2013) escreve que não se pode dissociar o colonialismo do 

capitalismo, pois a colonização foi consequência da necessidade de expansão 

capitalista ocidental, ocasionando a dominação e a tentativa de ocidentalização 

do continente africano. Esse processo conduziu a uma: 

 

Estrutura colonizadora responsável pela produção de 
sociedades, culturas e seres humanos marginais. […] A 
marginalidade designa o espaço intermediário entre a 
denominada tradição africana e a modernidade projectada do 
colonialismo (MUDIMBE, 2013, p. 18). 

 

Uzoigwe chama de teorias psicológicas aquelas que conferem 

superioridade à raça branca em detrimento das demais, principalmente à raça 

negra. As teorias que se encaixam nesse perfil são o darwinismo social, o 

cristianismo evangélico e o atavismo social. Muitos estudiosos e teóricos 

buscaram sustentação em A Origem das Espécies, de Charles Darwin, para 

justificar a dominação europeia sobre a África a partir de uma suposta 

característica orgânica da natureza, uma vez que naturalmente uma raça 

inferior é suplantada pela superior. Nesse caso, povos negros seriam 

dominados e sujeitados ao imperialismo de povos brancos. Assim, uma raça 

não evoluída deve, naturalmente, ser subjugada por uma raça evoluída, eis a 

interpretação do darwinismo social. A partilha da África seria, por conseguinte, 

um movimento natural da história e da humanidade: “Pregando que ‘a força 

prima sobre o direito’, eles [os darwinistas sociais] achavam que a partilha da 
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África punha em relevo esse processo natural e inevitável” (UZOIGWE, 2010, 

p. 25). 

O cristianismo evangélico, por sua vez, apesar de rejeitar as teorias 

darwinistas, baseava-se em seus princípios que também justificavam a invasão 

e a dominação sobre a África. O povo africano6, atrasado, bárbaro e imerso na 

iniquidade e na falta de Deus, precisava da salvação e, portanto, apenas os 

cristãos europeus seriam capazes de tirá-lo das portas da danação. Por 

conseguinte, segundo essa teoria, “sustentava-se, assim, que a partilha da 

África se devia, em parte não desprezível, a um impulso ‘missionário’, em 

sentido lato, e humanitário, com o objetivo de ‘regenerar’ os povos africanos” 

(UZOIGWE, 2010, p. 25).  

Atualmente, no Brasil, vê-se chegar, à tona da sociedade, sujeitos, 

líderes religiosos que fazem parte desse cristianismo evangélico e dele 

comungam suas teorias, como exemplo Marco Feliciano, pastor da igreja 

Assembleia de Deus Catedral do Avivamento e deputado federal pelo Partido 

Social Cristão. O pastor afirmou, em 2011, que os africanos são descendentes 

de uma raça amaldiçoada por Noé, no entanto, essa maldição pode ser 

desfeita se os negros se entregarem a Jesus. Em 2013, ratificando tal ideia, 

explica que é na bíblia que esses fatos são encontrados e, consequentemente, 

são verdades absolutas. Se Noé amaldiçoou seus próprios filhos e os 

descendentes de Ham [ou Cam], um de seus filhos, migraram para a África e 

originaram todos os povos que lá são encontrados, está claro que esses povos 

também são amaldiçoados7.     

Retornando às teorias expostas por Uzoigwe (2010), vê-se que ele rejeita, 

igualmente, o atavismo social de Joseph Schumpeter. Essa teoria afirma que o 

imperialismo foi provocado pelo desejo natural do homem em dominar o outro 

simplesmente pela satisfação de fazê-lo, sem que o capitalismo nada tivesse a ver 

com esse processo, pois tal sistema econômico seria “anti-imperialista”. Deste 

                                                             
6 Não falamos aqui em povos africanos pelo fato dessa teoria não considerar as diferenças 

entre tribos e nações, pois olhavam/olham os povos negros como uma única classe e um 
único povo. 

7 Para melhor conhecer a declaração do pastor Feliciano ver 
<https://www.youtube.com/watch?v=CYAc5og83uk e <http://www.pragmatismopolitico.com.br 
/2013/04/marco-feliciano-africanos-amaldicoados.html>. Acesso em 23/07/2015. 

 Carlos Moore (2012), pesquisador e ativista cubano, afirma que o mito da maldição lançada 
por Noé sobre Cam ratificou e tornou natural o processo escravocrata entre os mulçumanos, 
em primeiro lugar e, como vimos acima, entre grupos de cristãos até a atualidade. 
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modo, Schumpeter teria excluído a ganância do capital, sua necessidade de 

expansão, bem como o sentimento de superioridade desenvolvido pelo branco: 

“Como uma sociedade capitalista não pode ser dividida em pobres, médios e 

ricos? Como uma sociedade racista, que discrimina com base no fenótipo […], 

não pode ser dividida em brancos e não brancos, em brancos e negros?” 

(MUNANGA, 2012, p. 16, grifo do autor).  

Vale esclarecer que, ao se fazer referência ao termo “raça”, leva-se em 

consideração a classificação racial desenvolvida pelo ocidente com base no 

fenótipo, como disse Kabengele Munanga (2012). Essa classificação, para 

exemplificar com acontecimentos recentes da história da humanidade, fez com 

que povos que se consideravam superiores escravizassem povos considerados 

inferiores, como o comércio de escravizados africanos,  a subalternização e o 

extermínio de comunidades indígenas nas Américas e as ações do nazismo 

contra judeus, negros, e outros grupos étnicos.  

Em relação às teorias diplomáticas, Uzoigwe aborda o pensamento de 

alguns teóricos que afirmam ser a corrida pelos territórios africanos uma 

medida basicamente política, pois os países envolvidos, França, Itália, 

Alemanha, Reino Unido, Portugal e Holanda buscavam ou recuperar o prestígio 

de alguma forma perdido, ou compensar perdas políticas, ou ainda conquistar 

notoriedade e demonstrar força bélica. Também nesse caso, o fator econômico 

estaria distante do novo imperialismo.  

Todas as teorias, portanto,  

 

Embora possam conter algumas verdades que ajudam a 
compreender a partilha da África, não conseguem explicar por 
que essa partilha se deu num determinado momento histórico. 
No entanto, fornecem elementos para explicar por que a 
partilha foi possível e considerada desejável (UZOIGWE, 2010, 
p. 26). 

 

Nem o darwinismo social, nem o cristianismo evangélico ou o atavismo 

social sustentam-se enquanto, cada um deles, uma teoria do imperialismo. 

Para Uzoigwe, todos eles são limitados em seu alcance e, se ganharam 

alguma notoriedade enquanto tal, foi possivelmente para mascarar a principal 

causa do imperialismo: o desenvolvimento, manutenção e consolidação dos 

mercados capitalistas europeus. Para tanto, a dominação político-econômica e 
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cultural possibilitou e atualizou o imperialismo ao longo dos anos da 

colonização; porém, criou espaços de negociação e de resistência que veio a 

mobilizar uma geração nas lutas pelas independências em meados do século 

XX. A negociação e a resistência continuaram após as independências, 

visando a descolonização das mentes8. Nesse cenário, o cinema tornou-se um 

importante instrumento para atingir esse objetivo9.  

O professor Mogobe Ramose (2011), doutor em Filosofia e mestre em 

Relações Internacionais, também afirma, em consonância com Uzoigwe (2010) 

que a colonização estava pautada por essas duas teorias, no mínimo. No que 

concerne ao cristianismo, estabelece a ideia principal como sendo aquela em 

que todos os povos do mundo precisariam ser convertidos ao nome de Jesus 

Cristo, o filho de Deus e redentor da humanidade. A segunda questão Ramose 

caracteriza como filosófica, a qual defendia o argumento de que apenas os 

ocidentais eram seres racionais. 

Conforme Uzoigwe (2010, p. 31), o que levou os europeus a se 

lançarem sobre a África “foram motivos de ordem essencialmente econômica 

que animaram os europeus e que a resistência africana à invasão crescente da 

Europa precipitou a conquista militar efetiva”, pois apenas a diplomacia já não 

dava mais conta do projeto do imperialismo. A disputa ocidental pela 

dominação da África entre os séculos XIX e XX foi decisiva, então, para a 

imposição cultural e política no continente, configurando nova construção 

histórica e novas significações culturais (MUDIMBE, 2013), cujo período entre 

1800 e 1910 foi o de mudanças mais rápidas, “marcado pela conquista e 

ocupação de quase todo o continente africano pelas potências imperialistas e, 

depois, pela instauração do sistema colonial” (BOAHEN, 2010a, p. 1). Ainda 

segundo Boahen (2010a), até 1880 poucas regiões da África haviam sido 

invadidas pelos países europeus. 

Albert Memmi (1967) também descartaos fatores cultural e moral como 

justificativas da colonização e exploração dos povos africanos. O autor afirma: 

                                                             
8 Manthia Diawara (2007) defende a necessidade da descolonização das mentes tanto quanto 

é importante a descolonização econômica ou política, uma vez que as “ferozes lutas entre 
colonizador e colonizado e seus legado na era pós-colonial […] afetaram a África e os povos 
africanos em todos os níveis: econômico, político, cultural e psicológico, na sua própria auto-
imagem e na imagem da comunidade […]. A descoloniazação do espaço mental deve seguir 
pari passu com a do espaço econômico e político” (DIAWARA, 2007, p. 27). 

9 Esse será o principal tema do capítulo 2. 
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“Os motivos econômicos do empreendimento colonial estão, atualmente, 

esclarecidos por todos os historiadores da colonização; ninguém acredita mais 

na missão cultural e moral, mesmo original, do colonizador” (MEMMI, 1967, p. 

22, grifo do autor). Assim, Memmi nos faz supor que a ida de tantos europeus, 

então colonos, aconteceu pelo fato da colonização ser, especificamente, 

lucrativa. Se não o fosse, a Europa não se lançaria em tal empreitada.  

No contexto colonial, a rapidez como se deu o processo de dominação 

pode ser um dos fatores decisivos para a fragmentação da cultura tradicional 

do sujeito e de grupos africanos. Em 1914, por exemplo, na África subsaariana, 

apenas a Libéria e a Etiópia continuaram livres da colonização europeia. A 

França, por exemplo, em meados de 1880, comprometeu-se abertamente a 

explorar colonialmente a África, controlando formalmente seus territórios 

(UZOIGWE, 2010). Apesar da resistência dos povos africanos contra a 

colonização, os invasores europeus saíram vitoriosos:  

 

O envio de petições e delegações às autoridades 
metropolitanas e locais, as greves, os boicotes, sobretudo a 
imprensa e os congressos internacionais, foram as armas ou 
táticas então adotadas, ao contrário do que ocorrera no período 
anterior à Primeira Guerra Mundial, em que as rebeliões e os 
tumultos predominaram como formas de resistência (BOAHEN, 
2010a, p 17). 
 

Consoante a Boahen, no entanto, mesmo com a derrota na luta para 

evitar a colonização, um sentimento de patriotismo tomou vários povos, os 

quais, após 1910, organizaram vários grupos com o objetivo de lutar contra o 

colonialismo, tais como sindicatos, clubes literários, associações étnicas, entre 

outros. A resistência sempre esteve presente, e muitos povos colonizados não 

aceitaram facilmente a subalternização perante os europeus. 
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1.1.1 Aspectos gerais da colonização francesa na África Ocidental 

 

 

No processo de invasão e dominação europeia na África, o caso da 

França, em particular, interessa para o melhor desenvolvimento deste trabalho. 

Assim, nesta seção a análise histórica encontra-se restrita ao processo colonial 

francês, mais precisamente no território do Mali, também chamado, à época da 

colonização, de Sudão Francês ou África Ocidental Francesa10. Com a 

intensificação da corrida pela invasão do território africano entre 1880 e 1900, a 

França, sendo uma das principais nações envolvidas nessa marcha, lançou-se 

sobre o Sudão Ocidental, o Daomé e a Costa do Marfim. A abordagem acerca 

desse período tem por base o texto Iniciativas e Resistência Africanas na África 

Ocidental, 1880-1914, de M’Baye Gueye e Albert A. Boahen (2010). 

De acordo com os autores supracitados, a França usou, na maioria 

absoluta de suas conquistas e invasões, a força militar. Após 1880, aquele país 

passou a desenvolver ainda mais sua política de dominação, com ênfase na 

luta armada, ao contrário dos britânicos, por exemplo, que preferiram levar 

adiante os tratados assinados com líderes africanos. Com essas ações, a 

França conquistou desde o Senegal ao Níger e o Chade, bem como a Guiné, 

Costa do Marfim e o Daomé. As reações dos povos africanos, no entanto, 

foram fortes e também violentas, ainda que esses últimos tivessem uma 

desvantagem grande em relação ao poder de fogo.  

Como se vê em Boahem (2010a), o início da dominação francesa na 

África Ocidental foi caracterizado por duas fases, sendo, a primeira, de 1880 

aos anos iniciais do século seguinte, e, a segunda até o início da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914. A primeira fase consistiu em acordos diplomáticos 

alternados por intervenções militares que, na maioria das vezes, sofreram 

resistência por partes dos governos africanos, embora tais resistências 

tivessem pouco êxito. A segunda fase teve, de forma crescente, a violência do 

colonizador como principal característica, sendo que para a França continuar 

conquistando e mantendo sua autoridade, toda e qualquer forma de dominação 

era permitida. 

                                                             
10 Ver figura 1. 
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Acredita-se ser importante nessa análise ter ciência de alguns exemplos 

da dominação francesa, bem como da resistência africana, uma vez que é 

justamente a resistência cultural e epistemológica que também está em jogo. 

Observa-se que a invasão e a dominação nos territórios africanos, mais 

especificamente na África Ocidental Francesa, ou Sudão Francês, como foi dito 

anteriormente, não foi recebida sem luta, sem pesados esforços de resistência, 

como, comumente, se é levado a acreditar. Tais lutas de resistência custaram a 

morte de muitos líderes africanos e seus exércitos.  

Na Senegâmbia, a França tomou o território somente depois da morte, 

em batalha, do governador Wolof, o damel Lat-Dior. Em 1864, aquele país 

europeu já havia sido expulso desse território, dando início a tentativas 

diplomáticas que seriam reiniciadas na década seguinte. Em poucas palavras, 

após anos de resistência, de traição francesa, emboscadas e tentativas 

francesas de dividir os povos que tinha sob seu comando, o damel (chefe 

supremo) estava disposto a defender as terras wolof com sua própria vida. 

Reunindo aqueles que ainda lhes eram fieis, faz sua última investida contra os 

invasores em outubro de 1886. Apesar de causar várias perdas aos inimigos, 

Lat-Dior morre em batalha. Sua morte, então, “pôs naturalmente fim à 

independência de Cayor e viria facilitar o domínio dos franceses sobre o resto 

do país” (BOAHEN; GUEYE, 2010, p. 134). 

Outro território invadido pela França foi o império de Tukulor. Ahmadu, 

ao subir ao trono em 1890, resolveu resistir às investidas francesas 

inicialmente buscando alianças com eles, depois por meio da guerra. As 

negociações se impuseram por problemas internos ao seu governo, tais como 

tentativas de golpe por parte de familiares seus e rebeliões de grupos que 

estavam sob o seu domínio, tais como os bambara e mandingas, pertencentes 

outrora ao antigo império do Mali, como já vimos. Em 1890, após inúmeras 

tentativas de defesa, Ahmadu cai e a França toma seu território (BOAHEN; 

GUEYE, 2010). 

O império mandinga, dos povos do Maden, também foi alvo das forças 

francesas. Em plena ascensão, na década de 1880, tiveram seu primeiro 

confronto com a França. Seu líder, Samori Touré tinha à sua disposição um 

grande exército que, “como se tratava de unidades permanentes, 

estabeleciam-se laços de amizade entre os soldados e de lealdade para com o 
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chefe local e Samori Touré” (BOAHEN; GUEYE, 2010, p. 138). Touré fundou 

seu império no século XIX, com o apoio das aldeias formadas pelos povos 

Maden a partir do século XVI, após a queda do império do Mali (LY-TALL, 

2010). Após anos de resistência, com importantes vitórias e grandes derrotas, 

Touré foi preso em 1898 e morreu dois anos depois. Sua captura pôs termo “a 

mais longa série de campanhas contra o mesmo adversário em toda a história 

da conquista do Sudão pelos franceses’” (BOAHEN; GUEYE, 2010, p. 143). 

Além dos territórios citados acima, a França ainda conquistou o Daomé, 

atual Benin, as terras Baúle, na Costa do Marfim, e também a Guiné. Esses 

territórios formaram a África Ocidental Francesa (ver figura n° 1). Territórios da 

África oriental também foram invadidos pelos franceses: a Tunísia, o Marrocos 

e a Argélia. Para manter seu poderio, a França impunha sua autoridade 

exigindo dos dominados respeito absoluto, cooperação, pagamento de tributos 

e total submissão.  

Em 1908, Angoulvant, governador da Costa do Marfim, escreveu sobre a 

política de dominação francesa:  

 

O que tem de ser colocado antes de tudo é o princípio 
indiscutível da nossa autoridade [...] As manifestações de 
impaciência ou de falta de respeito para com a nossa 

autoridade, as faltas deliberadas de boa‑vontade, têm de ser 
reprimidas sem demora (apud BOAHEN; GUEYE, 2010, p. 
155).  

 

Memmi, por seu turno, indicará como o colono, por suas prerrogativas, é 

tratado com privilégios tanto pela polícia quanto pelas autoridades políticas: 

“tem problemas com as leis? A polícia e mesmo a justiça ser-lhe-ão clementes. 

Tem necessidade de serviços da administração? Ela ser-lhe-á menos 

embaraçosa, abreviar-lhe-á as formalidades, reserva-lhe-á guichê” (MEMMI, 

1967, p. 27). 
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Figura n° 1. A África em 1914 (BOAHEN, 2010, p. 50). 

 

Em consonância com Memmi, Frantz Fanon (1968) também afirma que 

a polícia é o principal meio de regulamentação do estado colonial, 

fundamentando-se como principal interlocutor entre as metrópoles e suas 

colônias. Para tanto, o governo colonial, entre outras armas, tentaria sufocar 

todos os pontos de resistência, com seu poder de “persuasão”: 

 

Nas regiões coloniais [...] o gendarme e o soldado, por sua 
presença imediata, por suas intervenções diretas e frequentes, 
mantêm contato com o colonizado e o aconselham, a 
coronhadas ou com explosões de napalm, a não se mexer. Vê-
se que o intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura 
violência. O intermediário não torna mais leve a opressão, não 
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dissimula a dominação. Exibi-as, manifesta-as com a boa 
consciência das fôrças da ordem. O intermediário leva a 
violência à casa e ao cérebro do colonizado (FANON, 1968, p. 
28, grifo do autor). 
 

Assim, há uma clara divisão nesse novo cenário no qual o mundo estava 

imerso. Dividido em dois, um lado é o do europeu ocidental dominador, o qual 

Boaventura Santos chama de “o universo ‘deste lado da linha’, e o mundo do 

colonizado, denominado por Boaventura de “o universo ‘do lado de lá’” 

(SANTOS, 2009, p. 23). Enquanto “o lado de cá” – a Europa, nos termos do 

autor – garante sua hegemonia na realidade concreta que dita as regras das 

possibilidades do pensamento racional, “o lado de lá” – também segundo 

Santos – é sufocado, abafado e exterminado numa tentativa de torná-lo 

inexistente. 

Mesmo com toda imposição imperialista, entretanto, os povos não se 

entregaram sem lutar. Ações tais como revoltas, boicotes, migrações e greves 

foram tomadas como estratégias executadas pela resistência. As tentativas, no 

entanto, não tiveram êxito, uma vez que as forças europeias eram equipadas 

com armas modernas, enquanto as tropas africanas ainda usavam armas 

antigas e ultrapassadas, de pouco poder de fogo diante das usadas pelos 

invasores europeus. Além disso, os embargos comerciais e os milhares de 

africanos que fizeram parte das tropas invasoras também foram razões para a 

falta de êxito nas defesas africanas. Na África Ocidental, apenas Touré tinha à 

sua disposição armamento moderno, que em parte foi trazido a partir de Serra 

Leoa e outra parte fabricada por seus próprios ferreiros (BOAHEN; GUEYE, 

2010). As resistências, todavia, foram de extrema importância:  

 

Se lançarmos uma vista de olhos a este período épico da 
história africana, a questão que naturalmente acode ao espírito 
é a de saber se a resistência não foi uma ‘loucura heróica’, ou 
seja, uma atitude criminosa. Não é essa a opinião dos autores 
do presente capítulo [Gueye e Boahen]. Pouco importa, com 
efeito, que os exércitos africanos tenham sucumbido diante de 
inimigos mais bem equipados, se a causa pela qual os 
resistentes se imolaram resta viva no espírito de seus 
descendentes (BOAHEN; GUEYE,2010, p. 166). 
 

Apesar da contribuição forçada que os povos colonizados da África 

Ocidental deram às potências europeias, no período de 1919 a 1935, o qual 
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compreende a I Guerra Mundial, houve grande resistência por parte do 

colonizados (BOAHEN, 2010b). Esse mesmo interstício foi também 

considerado o auge do colonialismo naquela região. Muitos africanos foram 

forçados à guerra, situação que causou maior revolta e discordância com o 

sistema colonial. Esse fato, agregado à falta de recompensa aos combatentes 

africanos, aumentou o desejo de liberdade e a vontade de resistir. Outro fator 

importante para tal reação foi o sentimento de que “o homem branco não era 

um super-homem e que, portanto, seria possível resistir-lhe” (BOAHEN, 2010b, 

p. 729). Nos Estados Unidos da América, situação parecida acontecia aos 

africanos11 da diáspora que, após voltarem das frentes de batalha da Primeira 

Guerra Mundial, “tendo defendido – com seu corpo, sua saúde e sua vida – a 

democracia no estrangeiro, corriam sério risco de serem linchados em vez de 

terem seus feitos reconhecidos” (FINCHE III; NASCIMENTO, 2009, p. 49).  

O nascimento de uma nova elite intelectual, o êxito de muitos 

agricultores que enriqueceram no interior dos estados e a quase total falta de 

espaço na política local para esses sujeitos, fizeram com que eles se 

descontentassem com o poder dos chefes tradicionais, conferidos pelas 

autoridades coloniais. Os chefes, no intuito de terem sua autoridade garantida, 

não se furtavam em exigir submissão e fidelidade de todos que estavam sob 

seu comando. Apesar das décadas de 1930 e 1940 serem consideradas as 

“décadas características do apogeu colonial na África” (ASANT; CHANAIWA, 

2010, p. 874), outros pesquisadores complementam essas ideias afirmando 

que entre 1935 e 1945 foi também o período no qual reforçou o declínio do 

poder colonial:  

 

Neste contexto, a aspiração das elites em verem reconhecidos 
os seus direitos e a sua vocação em desempenhar um papel 
politico‑econômico apoiar‑se‑á sobre um profundo movimento 
popular, no qual as reivindicações econômicas estão 
estreitamente associadas às reivindicações anticoloniais, tais 
como a abolição do trabalho forçado e da discriminação racial e 
a concessão de direitos políticos (BOAHEN; SURET‑CANALE, 
2010, p. 193). 
 

                                                             
11  Os autores que discutem a afrocentricidade, Fanon, Mudimbe, Diop, Boahen, entre outros, 

chamam de africanos não apenas os nascidos na África, mas também os afrodescendentes 
da diáspora e aqueles que têm um posicionamento afrocentrado e se consideram africanos. 
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Em 1960, o Mali, então Sudão Francês, conquistou sua independência 

da França. Antes dessa data, o país havia formado, com o apoio francês, a 

Federação do Mali em 1959, juntamente com o Senegal. No entanto, após dois 

meses de existência, a Federação foi dissolvida e, no ano seguinte, esses 

países foram reconhecidos independentes.  

 

 

1.2 Pan-Africanismo e lutas pela libertação 

 

 

Como resistência aos séculos de escravidão e ao avanço da dominação 

territorial e política a partir de 1880, surge, com grande intensidade na diáspora 

africana, o movimento pan-africanista, que visava recuperar a liberdade e a 

humanidade africanas e diaspórica outrora usurpadas pelo europeu colonizador 

que coisificou e desumanizou o africano. Além desse aspecto, visava reatar 

laços que a diáspora tinha perdido com o continente negro, pois, entre suas 

ideias, estava a concepção de que todos os negros espalhados pelos 

continentes faziam parte do povo africano, tornando, assim, a África pátria de 

todos eles: “O Pan-africanismo trouxe a percepção de que a África tornou-se 

uma comunidade global” (MARTIN, T. 2005, tradução nossa)12, passando a 

influenciar fortemente as lutas pela independência dos países africanos, 

principalmente na década de 1920.  

O Pan-africanismo foi um movimento criado por intelectuais da diáspora 

negro-africana no início do século XX. As ideias pan-africanistas já existiam no 

século anterior, mas foi em 1900, época do I Congresso Pan-africano, que o 

movimento oficializou esse nome. Seus idealizadores partiram do desejo de 

recuperar os laços com o continente do qual seus antepassados foram 

sequestrados e expatriados, sendo levados a outros continentes na condição 

de escravizados. Entre suas ideias, estava presente a questão de que todos os 

negros que estavam espalhados pelos continentes faziam parte do povo 

africano. A África era, portanto, a pátria de todos os negros, tanto daqueles que 

estavam no continente africano, quanto dos da diáspora, fazendo crescer, 

                                                             
12   No original: “Pan-Africanism brought the realization that Africa had become a global 

community”. Trata-se de um artigo sem marcação de página. 
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assim, a necessidade de religação com o continente africano, bem como a 

intenção de retornar, homens e mulheres livres, ao continente de seus 

antepassados. 

Com o fim da escravidão nas Américas, principalmente na América do 

Norte, o sentimento de repatriação tornava-se cada vez mais latente e intenso, 

fazendo proliferar vários movimentos negros que tinham como principal 

reivindicação o retorno às terras africanas. No Brasil, em Cuba e nos EUA, 

milhares de pessoas retornaram à África, segundo Tony Martin (2005). Além 

desse ideal, o pan-africanismo tornou-se uma rede de promoção de 

solidariedade entre os sujeitos da diáspora e do continente. Dessa forma, 

surgiram movimentos pela libertação da África e seus povos: “À medida em 

que o século XX vai avançando, o empreendimento Pan-africano tornou-se, 

cada vez mais, uma troca de duas vias, de pessoas e de ideias”13 (MARTIN, 

2004.Tradução nossa).  

Em 1900, ocorreu a primeira Conferência Pan-africana, em Londres. 

Algumas personalidades principais do advento do ideal e de seu fortalecimento 

no século XX são William E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, Frantz 

Fanon, entre outros. Du Bois organizou outros congressos entre 1919 e 1927 

em países como a França, Inglaterra, Portugal e, por último, Estados Unidos 

(BOAHEN, 2010b). Sob seu direcionamento e com a ajuda de tantos 

pensadores e ativistas africanos, “o pensamento pan-africano evoluiu ao longo 

do século com a realização de quatro Congressos Pan-Africanos” (FINCHE III; 

NASCIMENTO, 2009, p. 53). Nas lutas pelas independências, temos, entre 

outros, Lèopold Sedar Senghor, do Senegal, Kwame Nkrumah de Gana, que, 

conforme Joseph Ki-Zerbo14 (2009, p, 17), “teve esta idéia luminosa – Africa 

must unite”15; e Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau. 

O período entre guerras foi o mais movimentado e fértil para os 

movimentos anticolonialistas, no qual o pan-africanismo tomou nova roupagem, 

deixando de ser um movimento das elites intelectuais, passando a mobilizar 

cada vez mais as camadas populares das sociedades. Nesse tempo, o 

                                                             
13No original: “As the nineteenth century wore on the Pan-African enterprise increasingly 

became a two way exchange of persons and ideas”. 
14Especialista em metodologia da História da África e político, nascido no antigo Alto Volta, 

atual Burkina Faso, escreveu vários livros sobre a África negra. Faleceu em dezembro de 
2006.  

15“A África deve se unir” (Tradução nossa). 
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movimento passou a apresentar-se “na qualidade de força de integração 

visando a unidade ou a cooperação política, cultural e econômica na África” 

(ASANTE; CHANAIWA, 2010, p. 873). Após a década de 1940, um novo fôlego 

foi dado ao Pan-africanismo, tendo Kwame Nkrumah e George Padmore como 

seus principais agentes. Os estados da África Ocidental, de acordo com os 

ideais desse período, deveriam se unir na luta contra o colonialismo e pela 

libertação. Apenas com a cooperação os Estados teriam o êxito tão esperado 

por aqueles que se incluíram e lutaram pela causa pan-africana e pelas 

independências. A solidariedade entre os países e os povos colonizados 

deveria ser, portanto, a palavra de ordem e a meta para que fosse alcançada a 

liberdade política e cultural africana. 

Em 1945, no quinto Congresso Pan-africano, a cobrança africana pela 

independência tomou um tom mais radical diante dos colonizadores europeus, 

ficando ainda mais visível a ideologia da cooperação e da união dos povos da 

África contra o colonialismo. George Padmore, por exemplo, depôs acerca da 

omissão da esquerda branca sobre as atrocidades realizadas por países da 

Europa ocidental (FINCHE III; NASCIMENTO, 2009). Esse importante 

congresso “tornou o pan-africanismo uma ideologia de massas, elaborada 

pelos africanos e em seu próprio favor, [passando a configurar-se enquanto] 

uma ideologia nacionalista orientada para a libertação do continente africano” 

(CHANAIWA; KODJO, E, 2010, p. 899). A supressão das barreiras 

alfandegárias e das obstruções comerciais entre os Estados, visando ao 

desenvolvimento econômico em todo o continente, eram alguns aspectos 

defendidos nos Congressos. 

Já nos anos 1960, no entanto, o principal foco dos Congressos era a 

libertação política dos Estados que ainda estavam sob o domínio colonial. Esse 

foco, então, deixou um pouco de lado a questão econômica. Com as 

independências conquistadas nessa mesma década, vieram à tona problemas 

de ordem territorial, étnica, problemas como a fome e a pobreza que passaram 

a assolar as populações, os riscos dos governantes sofrerem golpes de estado, 

entre outras tantas questões, que foram afastando cada vez mais os 

governantes do ideal pan-africanista. Dessa forma, as pressões internacionais, 

os processos de independências, a opção tomada por vários líderes em 

preocuparem-se inicialmente com seu próprio país e seus problemas, bem 
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como os golpes de estado apoiados e planejados, também, pelos 

colonizadores, não permitiram que as ideias pan-africanistas fossem postas em 

prática por muito tempo e em muitos países.  

Kwame Appiah (1997) reavalia o Pan-africanismo como movimento de 

resistência, não na sua eficácia enquanto instrumento de luta, mas pelo fato de, 

em alguma medida, ter ratificado estereótipos baseados na raça. Assim, o 

autor analisa o pan-africanismo de Alexander Crummell, padre afro-americano, 

que adotou a Libéria como seu país de origem. No seu discurso em 

comemoração do 13° aniversário da Libéria, Crummell afirmou que foi uma 

dádiva divina o povo daquele país ter herdado o inglês como língua principal, 

pois tratava de um passo a mais em direção à busca pela superioridade, uma 

vez que, sem dúvida, a língua inglesa era superior às línguas locais. As línguas 

europeias, portanto, teriam tirado os africanos da ignorância, considerando o 

fato de que a colonização, em relação ao idioma, tenha acontecido de forma 

diferente entre Inglaterra, França e Portugal, por exemplo, e de que esses 

idiomas estavam restritos a um número pequeno de nativos, limitando-se, 

muitas vezes, a uma elite local que, indo estudar na Europa, voltava fluente no 

idioma do colonizador.  

A crítica feita por Appiah está no fato de que a visão africana que 

Crummell construiu foi formada enquanto visão do estrangeiro, do negro da 

diáspora que se sentia no dever e no direito de falar em nome do continente:  

 

No cerne da visão de Crummell há um só conceito norteador: a 
raça. A ‘África’ de Crummell é a pátria da raça negra, e seu 
destino de agir dentro dela, falar por ela e arquitetar seu futuro 
decorria – na concepção do autor – do fato de ele também ser 
negro (APPIAH, 1997, p. 22).  

 

Esse conceito de raça proposto por Crummell baseou-se em 

preconceitos raciais que já estavam enraizados em suas experiências desde a 

América. Por outro lado, a noção de raça iria unir em uma rede de 

solidariedade os negros africanos (principalmente os que estavam na Europa) 

e os negros da diáspora16. Fanon (1968), sobre a racialização dos processos 

                                                             
16 Essa solidariedade, chamada Negritude, foi um movimento cultural nascido nos Estados 

Unidos da América, que procurava transgredir os valores eurocentrados, buscando uma 
afirmação racial e cultural do povo negro. 



37 
 

de reivindicação de uma unidade negra mundial, sustenta que o intelectual 

colonizado,  

 

Para garantir sua salvação, para escapar à supremacia branca 
[…] sente a necessidade de regressar a raízes ignoradas, de 
se perder, suceda o que suceder, nesse povo bárbaro […]. A 
cultura para a qual se inclina o intelectual não passa na maior 
parte das vezes de um estoque de particularismos. Querendo 
ajustar-se ao povo, ajusta-se ao revestimento visível. Ora, esse 
revestimento é apenas o reflexo de uma vida subterrânea, 
densa, em perpétua renovação. Essa objetividade que vaza os 
olhos e parece caracterizar o povo não é na verdade senão o 
resultado inerte e já negado de adaptações múltiplas e nem 
sempre coerentes de uma substância mais fundamental que, 
esta sim, está em plena renovação (FANON, 1968, p. 181-
186). 

 

Assim como Fanon, Appiah apresenta-se contra qualquer tipo de 

racismo, ao afirmar que a raça não pode ser mecanismo de discriminação e 

marginalização e que o pan-africanismo, ao continuar a defender essa 

concepção, reproduz, de certa maneira, uma visão racista relacionada às 

diferenças entre os povos. Com isso, o autor propõe-se a desenvolver: 

 

Uma investigação dos modos como o que há de produtivo na 
solidariedade pan-africana pode ser fecundamente entendido 
por aqueles de nós cuja posição de intelectuais – de 
pesquisadores da verdade – nos impede de viver segundo as 
falsidades da raça, tribo e nação, e cuja compreensão da 
história nos torna céticos quanto à idéia de que o nacionalismo 
e a solidariedade racial possam fazer o bem que são capazes 
de fazer, sem os males concomitantes do racismo – e de 
outros particularismos; sem a guerra entre as nações (APPIAH, 
1997, p. 244). 
 

Não pode ser, portanto, a raça referência para a cooperação ou unidade 

dos povos. É preciso criar alianças que superem a racialização, pois esta tende 

ao etnocentrismo, às tensões e ao racismo. Para tanto, é preciso reconhecer 

como construção social o desenvolvimento das identidades, tribos e culturas. 

Assim, os povos negros, do continente e da diáspora, deveriam se unir, mas 

sem cair na armadilha da defesa da concepção biológica de raça. Atualmente, 

as concepções pan-africanas ainda estão presentes nos ideais de muitos 



38 
 

intelectuais africanos como, por exemplo, Ki-Zerbo (2009, p. 16), que discorre a 

cerca do ideal pan-africanista: 

 

Há uma questão da unidade e da fragmentação da África. 
Minha idéia […] é que a África deve constituir-se através da 
integração, que não existe verdadeiramente hoje. É pelo seu 
‘ser’ que a África poderá realmente vir a tê-la; mas é preciso 
um ter autêntico, não um ter de esmola, de mendicidade. Trata-
se do problema da identidade e do papel a desempenhar no 
mundo. Sem identidade, somos um objeto da história, um 
instrumento utilizado pelos outros, um utensílio.  
 

Benjamin Sam Kilson, diretor executivo do Centro Memorial DuBois de 

Cultura Pan-africana à época da entrevista, em Accra, capital de Gana, afirma 

que a partir da cooperação pan-africana, o continente colocará em prática as 

possibilidades de resolver seus problemas (AFREAKA, 2014). Para Kilson, o 

principal objetivo do pan-africanismo seria a ideia de que os países precisavam 

urgentemente entrar num acordo de cooperação mútua, na qual cada país, 

com suas riquezas, ajudaria aqueles que não as têm. Assim, todos poderiam 

se reerguer dos anos de dominação e exploração europeias e, por 

conseguinte, diminuir as desigualdades. 

Se no campo da política o ideal pan-africanista está longe de ser uma 

realidade, estaria mais presente nas artes. A arte, em um de seus aspectos, 

poderia representar o artista, sua cultura e seu povo; o cinema, por sua vez, 

deveria também mostrar as belezas e os problemas sem cair no estereótipo 

construído pelo ocidente (THIONG’O, 2007). Estereótipo esse, por exemplo, de 

que a África é uma terra de pessoas atrasadas e que se resume à sua ligação 

com a natureza e seus fenômenos, ou a práticas religiosas e mágicas que 

influenciam na economia, educação e no modo de vida em geral, ou ainda a 

safaris, doenças e fome. O cinema, pois, teria as armas necessárias para 

empreender um combate pan-africanista diante dos aspectos da colonização 

que continuam presentes.  
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1.3 África, colonização e epistemicídio   

 

 

Entre as mais diversas justificativas para a colonização vistas 

anteriormente, parece que a mais desenvolvida e defendida como principal 

razão para a dominação dos povos africanos foi a suposta ausência de uma 

conduta moral e a falta de progresso no qual aqueles povos viviam imersos. 

Era, portanto, obrigação da Europa, segundo seu próprio pensamento, exercer 

um amparo tutelar, no sentido de oferecer a salvação do progresso da ciência e 

da moral aos povos incrivelmente atrasados e primitivos, como eram 

considerados pelo ocidente. Raymond Betts (2010) exemplifica esse papel 

“salvador” desempenhado pela França na África, com a concepção 

apresentada por Albert Sarraut, que afirma ser “o único direito que ela [a 

França] quer conhecer é o direito de o mais forte proteger o mais fraco 

[garantindo] o crescimento econômico e o desenvolvimento humano de suas 

colônias” (SARRAUT apud BETTS, 2010, p. 355). O processo colonizador, 

assim sendo, abarcava tanto os aspectos geográficos e políticos, quanto 

culturais, desorganizando os grupos locais, traçando fronteiras arbitrárias e 

dividindo o continente de acordo os próprios interesses.  

Violentamente, essa desorganização foi destruindo grande parte das 

dimensões sociais tradicionais que, como afirmou Fanon (1968), desarraigou 

as populações africanas de suas expressões culturais, religiosas, políticas e 

econômicas, chegando ao ponto do colonizador desumanizar e animalizar os 

povos colonizados. Segundo Noguera (2011a, p. 13), 

 

O eurocentrismo colonial dividiu os seres humanos em raças e 
desqualificou todos os povos não europeus [...]. A 
zoomorfização sistemática desses povos foi o elemento 
decisivo para embasar a escravidão negra, recusando a 
existência de um elemento presente em todas as civilizações 
humanas, a capacidade de pensar e refletir criticamente sobre 
a realidade. 
 

 O ganense Appiah (1997), ao falar a partir de sua própria experiência de 

africano, não vitima tanto o colonizado, mas, pelo contrário, parece se opor à 

ideia generalizada de que este fora totalmente alienado de sua cultura, 



40 
 

tradições e identidades. Mesmo as tentativas da colônia de arrancar o nativo de 

suas tradições foram em vão, sendo que “a experiência da vasta maioria 

desses cidadãos das colônias europeias na África foi a de uma penetração 

essencialmente superficial por parte do colonizador” (APPIAH, 1997, p. 25).  

Ao defender tal ideia, Appiah parte do princípio de que os africanos não 

viveram plenamente a cultura do colonizador, pois só é possível vivê-la 

plenamente quando se está imerso nela. Assim, não se pode estar imerso 

totalmente numa cultura que é imposta, que não fazia parte, até então e de 

maneira tão impositiva, dos povos colonizados. Em um exemplo que chama 

atenção, Appiah tem um posicionamento contrário ao de Joseph Ki-Zerbo 

(2009). Ambos citam o fato de que livros didáticos utilizados em escolas 

africanas se referiam aos gauleses como sendo os antepassados dos povos da 

África. Etnocentrismo eurocentrista e epistemicídio17 estavam, segundo esses 

autores, presentes na formação escolar no período colonial. Enquanto Ki-Zerbo 

afirma que “assim no início da nossa formação, houve deformação. Repetimos 

maquinalmente o que queriam inculcar-nos” (2009, p. 14); Appiah, por seu 

turno, diz que “só em sentido figurado uma criança senegalesa podia afirmar 

descender de Asterix” (APPIAH, 1997, p. 28).  

Tal fato leva a Keita!..., na cena em que o jovem Mabo aprende na 

escola, com os livros produzidos na Europa, que seus antepassados eram 

macacos. Se por um lado, esta afirmação pode ser encarada como um 

paradigma científico, por outro pode ser encarada como uma afronta à 

ancestralidade18 e contra a cultura local. O choque cultural-científico é melhor 

entendido com a análise de Hama e Ki-Zerbo, (2010), a respeito do tempo 

mítico e do tempo cronológico para algumas sociedades africanas. Os autores 

afirmam que a consciência histórica está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento cultural de cada sociedade, fator fundamental para que cada 

povo possa ter um desenvolvimento da concepção da história de seu grupo e 

do mundo. Nesse caso em particular, observa-se a profunda necessidade de 

                                                             
17 O epistemicídio é caracterizado pelas tentativas de minar, exaurir, anular, ignorar e/ou 

destruir os   sistemas de conhecimento de uma determinada cultura ou determinado povo; é 
negar a epistemologia, a gnose dos povos colonizados e escravizados. 

18 Acredita-se que a ancestraliade não estaria relacionada apenas às questões históricas, mas 
também a aspectos mágico-religiosos e míticos. Dessa forma, o alicerce na ancestralidade 
deveria partir de uma identificação clãnica ou de grupos maiores e, também, a partir de uma 
identificação pessoal, como no caso da diáspora. 
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ligação entre a história e a ancestralidade que, muitas vezes, pode ser 

atemporal, a-histórica. Pierre Nora, ao falar sobre a perda da identificação 

ancestral, afirma que: “Nós sabíamos, antigamente, de quem éramos filhos e 

hoje somos filhos de ninguém e de todo mundo. Se ninguém sabe do que o 

passado é feito, uma inquieta incerteza transforma tudo em vestígio” (NORA, 

1993, p. 20). 

Ki-Zerbo tem seu pensamento aproximado ao de Fanon que coloca nas 

mãos do colono a narração da história africana e, por conseguinte, pode-se 

entender que essa narração histórica única também foi responsável pela 

manipulação e falseamento na elaboração da nova história africana e de seus 

povos, desterritorializando o nativo em relação às suas raízes ancestrais e 

culturais, além dos aspectos políticos: “O colono faz a história e sabe que a faz. 

[...] A história que escreve não é portanto a história da região por êle saqueada, 

mas a história de sua nação no território explorado, violado e esfaimado” 

(FANON, 1968, p. 38). Ele, o nativo, é tornado marginal em sua própria terra, 

estranho em sua própria casa. Tal desestabilização é a consequência das 

novas formas de produção que se impõem ao continente africano por 

consequência do avanço do capitalismo no ocidente. Obenga (2013) afirma 

que o africano foi arrancado de sua própria história e que esse foi um grande 

crime contra sua humanidade:  

 

‘Ciências’ (coloniais) houve que produziram imagens e 
linguagens de desprezo, de desdém, de negação, pedindo ao 
homem africano, negro no seu fenótipo, que, para se apropriar 
da história e da memória das potências de dominação e de 
exploração, esquecesse as suas. Este distanciamento africano 
da história africana e da história do mundo é, em boa verdade, 
uma tragédia de ordem de grandeza inimaginável (OBENGA, 
2013, p. 75). 
 

Não seria, pois, por esse sentido, que o griot Djéliba se posiciona contra 

a hegemonia da educação oficial eurocentrada recebida pelo jovem Mabo na 

escola pública? Não seria uma denúncia, feita por Kouyaté, para mostrar que é 

inadmissível a tentativa (muitas vezes com êxito) de extirpar a experiência, a 

consciência histórica e a memória de um povo? Obenga (2013) classifica esse 

ato como trágico, bárbaro, um crime contra a humanidade. 
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A dominação da África e a partilha do continente entre as potências 

europeias, como sabemos, não teve caráter mais urgente além da necessidade 

de um maior desenvolvimento industrial europeu a partir da usurpação do 

território e, principalmente, das riquezas minerais que neles abundavam. Para 

a dominação ser completa e alcançar êxito total, o racismo epistêmico e, 

consequentemente, o epistemicídio, foi fundamental para dominar os povos 

autóctones. O racismo epistêmico tem em sua base teórica a ideia de que 

existem saberes elevados, importantes e verdadeiros, produzidos por 

determinados povos, e saberes subalternos, ingênuos, inferiores, produzidos 

por outros grupos. Nesse caso, o primeiro exemplo refere-se ao saber europeu 

ocidental e o segundo aos saberes não brancos. 

 Renato Noguera (2011a, p. 16), a respeito do epistemicídio sustenta, 

então, que: 

 

O projeto epistemológico moderno estabeleceu critérios para 
distinguir o que é conhecimento válido do que não é 
conhecimento. Com isso, o conhecimento gestado dentro de 
um desenho geopolítico ocidental é privilegiado em relação aos 
outros.  

 

O pensamento moderno tratou de excluir os povos africanos da lista de 

seres humanos dotados de inteligência e, por conseguinte, de filosofia, de 

conhecimento. Recorre-se aqui, portanto, à filosofia enquanto epistemologia, 

enquanto sistema de conhecimento e de busca pela sabedoria, tradicional ou 

acadêmica. Nesse caso, a filosofia é plural, no entanto, essa pluralidade não é 

considerada na medida em que “a compreensão e o significado da filosofia têm 

como base e refletem a perspectiva daqueles que exercem poder sobre os 

outros, especialmente poder físico, psicológico e intelectual” (RAMOSE, 2011, 

p. 09). 

É possível ver em Emmanuel Kant (1993) um exemplo do 

posicionamento do pensamento ocidental em relação aos não ocidentais. Em 

Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, ele descreve sua 

impressão sobre alguns povos não ocidentais, entre eles os persas, japoneses, 

árabes, chineses e indianos. Em quase todos os exemplos dados pelo filósofo 

alemão, os povos não são totalmente desenvolvidos como os europeus 

ocidentais, no entanto, em alguns deles poderiam ser encontradas 
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características consideradas elevadas, alguma característica moral, comercial 

ou cultural. Os persas, em especial, chamados por ele de franceses da Ásia, 

seriam de elevadas características morais e estéticas. 

Ao referir-se aos negros africanos, Kant projeta sobre eles as piores 

características que poderiam os seres humanos possuírem. Eles não se 

aproximariam, de forma alguma, de qualquer país europeu considerado por 

Kant. A barbárie, animalidade e atraso cultural imperam, para ele, no 

continente negro. Seriam eles, de alguma forma, seres humanos dotados de 

qualquer capacidade racional? Em suas próprias palavras, Kant afirma que: 

 

Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum 

sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume 
desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um 
negro tenha demonstrado talentos, e afirma: dentre os milhões 
de pretos que foram deportados de seus países, não obstante 
muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou 
um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou 
na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre brancos, 
constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais 
baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons 
excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças 
humanas, que parece ser tão grande em relação às 
capacidades mentais quanto à diferença de cores. A religião do 
fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de 
idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece 
possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre 
de uma vaca, uma concha, ou qualquer outra coisa ordinária, 
tão logo seja consagrada por algumas palavras, tornam-se 
objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são 
muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão 
matraqueadores, que se deve dispersá-los a pauladas (KANT, 
1993, p. 75, grifo do autor). 

 

Continuando sua avaliação sobre os povos negros da África, afirma que 

a religião que seguem é quase bestial, e que chega ao nível mais ridículo que a 

natureza humana pode experienciar. Aos negros deveriam ser reservadas as 

pauladas, as violências, o escárnio. Kant, considerado um dos maiores 

filósofos de todos os tempos, dá um exemplo muito claro de como eram os 

negros considerados nos períodos do tráfico negreiro e, como se observa até a 

atualidade, com a persistência do racismo nas mais diversas sociedades, a 

permanência de tal pensamento. Além do posicionamento do pastor Marco 

Feliciano, citado anteriormente, casos análogos vêm ocorrendo frequentemente 



44 
 

no Brasil. Relembrando alguns casos, o da menina de 11 anos que, ao sair de 

um culto do candomblé, em 2015, recebeu uma pedrada na cabeça lançada 

por dois homens que a chamaram de “macumbeira”. Em 2014, o jogador de 

futebol Aranha foi insultado pela torcida rival que o chamou de “macaco”, 

durante um jogo; há ainda o caso da jornalista Cristiane Damacena que, depois 

de publicar sua foto no próprio perfil de uma rede social, foi, da mesma 

maneira, chamada de macaca: e, como último exemplo, o caso de um pai que 

comprou à vista tênis para os filhos e foi abordado por policiais militares de 

forma truculenta e humilhante. A situação continuou mesmo depois que o 

“marginal” mostrou a nota fiscal da compra19. 

A existência dos povos africanos, a partir do pensamento eurocentrado 

é garantida apenas no sentido dado pelo ocidente, no qual os negros são 

objetos da história e não seus agentes formadores. Essa objetivação, como 

afirma José P. Castiano (2010), dá-se pelo lugar na história que é imposto à 

África pelo Ocidente. Enquanto o centro do conhecimento é a Europa 

Ocidental, personificada no poder que o colonizar detém sobre os povos 

colonizados, a periferia, a escória, o engodo da falsidade da razão está no 

colonizado e suas crenças absurdas, atrasadas e não científicas. O colonizado 

seria, portanto, o indígena, o primitivo que não tem condições naturais de 

desenvolver uma cultura evoluída, muito menos uma ciência que mereça ser 

considerada enquanto tal.  

Ramose (2011) afirma que todos os povos do mundo, considerando que 

a existência é intrinsecamente experiência, desenvolvem práticas em direção 

ao conhecimento. Assim, esse percurso que desenvolve o conhecimento são 

filosofia. Enquanto, pois, da amizade à sabedoria, as concepções teóricas que 

movem os povos na explicação dos fenômenos da vida, na organização de 

condutas morais, no desenvolvimento da arte, enfim, na produção de cultura e 

ciência, é filosofia. A experiência humana é, pois, a base para o 

desenvolvimento do pensamento filosófico. Nessa perspectiva, compreende-se 

                                                             
19 Para mais informações sobre os fatos citados, ver os seguintes endereços eletrônicos: 
< http://www.geledes.org.br/racismo-e-preconceitos/casos-de-racismo>;  
< http://espn.uol.com.br/noticia/436034_aranha-e-chamado-de-macaco-por-torcida-do-gremio>; 
< http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/05/jornalista-negra-sofre-ataques-racistas-apos- 

publicar-foto-no-facebook.html>; e 
< http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2014/09/01/pai-compra-tenis-a-vista-para-os-filhos-e-

tratado-como-ladrao-e-da-uma-aula-de-resistencia-negra-para-a-pm/> 
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que “todos os seres humanos adquiriram, e continuam a adquirir sabedoria ao 

longo de diferentes rotas nutridas pela experiência e nela fundadas. Neste 

sentido, a filosofia, existe em todo lugar” (RAMOSE, 2011, p. 9). 

No termo exposto por Ramose (2011, p. 9), fazendo uma referência ao 

pensamento de Théoplile Obenga relacionado à existência do pensamento 

filosófico e do princípio racional epistemológico, “a filosofia existe em todo 

lugar. Ela seria onipresente e pluriversal, apresentando diferentes faces e fases 

decorrentes de experiências humanas particulares”. Segundo esse pensador, 

não é possível que não haja pensamento filosófico, que não haja conhecimento 

científico-cultural no continente africano, muito menos que esteja ausente a 

construção de epistemologias endógenas nas quais a experiência dos povos 

sejam os alicerces de seu desenvolvimento. Pois, sendo a filosofia um 

processo de reflexão que tem como objetivo compreender a realidade em todas 

as suas configurações, ela não pode ser patrimônio de um só povo, uma só 

cultura. A filosofia é, portanto, o exercício do amor ao conhecimento, a tentativa 

reflexiva de compreender o mundo a nossa volta. A escravidão, seguida da 

invasão bárbara e usurpação do território pelos europeus e outros povos, no 

entanto, sufocaram, na tentativa de exterminar o pensamento africano. 

O suposto centro da epistemologia, da construção do conhecimento 

filosófico verdadeiro, o Ocidente, impôs ao negro africano as concepções 

ocidentais de mundo, incluindo as questões políticas, religiosas e de ordem moral. 

Esse epistemicídio perpetrado sobre a África foi protagonizado por três figuras que 

se sucederam: o senhor de escravos, o colonizador e o globalizador (RAMOSE, 

2011). Assim, todo e qualquer processo de conhecimento só é válido se partir da 

experiência do dominador. O africano nada tem de racionalidade, pois ainda não 

saiu da barbárie ou de seu estado primitivo:  

 

Esta lógica da exclusão foi experimentada historicamente, como 
o foi para nós, na cristianização e colonização dos outros povos 
do mundo. O significado filosófico desses eventos históricos é a 
afirmação de que uma perspectiva particularista pode reivindicar 
o direito de se impor como a primeira e única experiência, 
conhecimento e verdade se encaixam e se tornam válidos para 
todos os outros seres humanos independentemente de suas 
condições existenciais (RAMOSE, 2011, p. 11). 
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O processo de colonização, diante de tantos aspectos, foi tão cruel que 

penetrou nas consciências dos colonizados, desqualificando a agência histórico-

cultural desses povos. A tentativa de embranquecimento por parte do colonizado 

tem a urgência de ser transmutada em luta por mudanças sociais, pois “o negro 

não deve mais ser colocado diante deste dilema: branquear ou desaparecer, ele 

deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir” (FANON, 

2008, p. 95), a partir de mudanças sociais necessárias:  

 

No contexto colonial, o colono só se dá por findo seu trabalho de 
desencantamento do colonizado quando êste último reconhece 
em voz alta e inteligível a supremacia dos valôres brancos [e, por 
conseguinte, de sua civilização]. No período de descolonização a 
massa colonizada zomba desses valôres, insulta-os, vomita-os 
(FANON, 1968, p. 32). 
 

Para a emancipação dos sujeitos e o alcance da autonomia e 

protagonismo diante de suas próprias vidas, fez-se necessário que os diversos 

grupos lutassem contra a incessante tentativa de dominação social, política e 

ideológica que muitos ainda hoje estão à mercê. As civilizações africanas, por 

seu turno, são fortes exemplos das consequências devastadoras que esse tipo 

de dominação pode causar, uma vez que o continente sofre até os dias atuais 

a herança negativa deixada pelo colonizador europeu. Tais consequências 

também podem ser percebidas nas estratégias desenvolvidas por várias elites 

que, aproveitando-se das possibilidades de enriquecimento e crescimento do 

poder local, viraram as costas para a maior parte da população, conforme 

Nzongola-Ntalaja (2013).  

Acerca do comércio de escravizados Finch III (2009), declara: 

 

Os povos africanos foram traídos por seus governantes, 
obcecados por acumular poder, domínio e riqueza sem 
qualquer outra consideração, a iniciativa e o poder econômico 
na relação dessas elites africanas com os mercadores de 
escravos sempre esteve nas mãos destes últimos (FINCH III, 
2009, p. 174).  

 

Ao se referir aos governos atuais do continente africano, Ki-Zerbo (2009) 

esclarece que a desestruturação política dos Estados do continente foi 

consequência da dominação ocidental, pois a experiência democrática existia 
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sob formas tão diversas quanto a diversidade de grupos e povos. Um exemplo 

disso é que já existia a noção de coisa pública na língua diulá, no entanto, o 

período colonial foi estratégico na desarticulação dessas experiências, uma vez 

que a colonização: 

 

Não foi uma boa preparação para a democracia [nos moldes 
europeus]. O regime colonial era paternalista e autoritário, ou 
mesmo totalitário. Enquanto as pessoas se consideravam 
como súditas e obedeciam, os colonizadores mantinham a 
antiga organização dos chefes e dos reinos africanos, servindo-
se dessas estruturas para implantar o seu próprio poder. E 
todos aqueles que gravitavam em torno do poder colonial [...] 
tinham aprendido a comportar-se, não como representantes 
democraticamente eleitos, mas como homens do poder (KI-
ZERBO, 2009, p. 61). 
 

Jean-Pierre Chrétien, historiador francês especialista dos Grandes 

Lagos africanos, de acordo com Obenga (2013), discorre sobre as guerras 

tribais na África. Ao criticar os estudos de Cheikh Anta Diop20 acerca das 

línguas bantu, afirma: “a propósito da recente tragédia do Congo [...]: ‘Quem é 

bantu e quem não o é, no seio das milícias de Brazzaville, de Lissopuba ou de 

Sassou Nguesso, carrascos ou vítimas da depuração étnica?’” (apud OBENGA, 

2013, p. 54). Duas questões estão impressas nessa pergunta; uma em relação 

à seriedade dos estudos de Anta Diop e outra voltada aos conflitos étnicos 

entre os próprios povos africanos. Obenga (2013, p. 54), respondendo à crítica 

de Chrétien, faz pergunta análoga: “Quem era Bretão e quem não o era, no 

decurso das guerras civis francesas de outrora? Quem está limpo e quem não 

o está, no seio dos grupos armados irlandeses, protestantes e católicos?” 

A resposta, então, deveria ser encontrada fora do senso comum que 

abriga as discussões sobre os conflitos étnicos, ela estaria nas questões 

políticas e econômicas, pois, como é compreendido por Obenga (2013, p. 54): 

 
Trata-.se de política, de interesses egoístas, da especulação 
de empresas petrolíferas estrangeiras e de projectos com 
desígnios neocolonialistas e neoafricanistas, que arrastam 

                                                             
20  Nascido no Senegal em 1923, é considerado o maior intelectual africano de sua época. 

Cientista e historiador, foi responsável pela reconstrução histórica do passado africano 
ancorado no Egito Antigo. Seu trabalho intelectual foi de grande importância na 
consolidação dos estudos da antiguidade africana e mundial. A seu respeito veremos mais 
no próximo capítulo. 
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consigo essas tragédias, que seria desonesto atribuir à cultura, 
à existência de etnias e ao seu idioma comum (OBENGA, 
2013, p. 54). 
 

Percebe-se que, quando se trata do cinema, na conjuntura da 

colonização econômica, política e cultural, ele se desenvolve como um meio 

possível de denúncia dos problemas sociais e como fator conscientizador, 

fomentando um posicionamento crítico do cidadão, ainda que, até os dias 

atuais, uma de suas maiores batalhas seja em relação à produção e 

financiamento, aspectos que, na maioria das vezes, ditam as temáticas e as 

maneiras de desenvolvê-las. Contudo, o cinema, em vários países africanos, 

também se desenvolveu enquanto possibilidade de reestruturação cultural e de 

luta pela descolonização das mentes, visando ao fortalecimento de concepções 

estéticas e de epistemologias dos povos africanos. Aspectos esses que serão 

discutidos no capítulo seguinte. 

Desse modo, a afrocentricidade teria papel fundamental na reconstrução 

e resgate epistemológico africano a partir de elementos próprios dos povos da 

África, um novo centro do conhecimento não baseado no etnocentrismo 

europeu, transpondo as barreiras impostas pela dominação intelectual e pelo 

silenciamento do conhecimento africano. Como se interrogam Meneses e 

Santos (2009, p. 10), 

 

Por que razão, nos dois últimos séculos, dominou uma 
epistemologia que eliminou da reflexão epistemológica o 
contexto cultural e político da produção e reprodução do 
conhecimento? Quais foram as consequências de uma tal 
descontextualização? Haverá epistemologias alternativas?  
 

Ainda que, nesse sentido, possa parecer que seria simplesmente trocar 

um etnocentrismo por outro, não há, nesse momento, segurança em afirmar se 

esse movimento seria positivo ou negativo, muito menos para qual grupo se 

daria tal oscilação. Essa questão será desenvolvida na próxima etapa do 

trabalho, em que será retomada a questão sobre o epistemicídio impetrado 

pelo ocidente contra os saberes dos povos colonizados.  
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2 EPISTEMICÍDIO, AFROCENTRICIDADE E O CINEMA NA ÁFRICA 

 

 

Neste ponto da dissertação, serão apresentadas as características 

principais do conceito de afrocentricidade – base teórica do nosso trabalho – 

como a reapropriação epistemológica (construção dos saberes) dos povos 

africanos. Nessa perspectiva, a crítica ao padrão cultural europeu-ocidental, 

tornado hegemônico para a análise de todo o mundo colonizado, será 

imprescindível, uma vez que esse padrão proporcionou a desvalorização dos 

saberes não-ocidentais e engendrou as tentativas para suprimir e, até mesmo, 

eliminá-los. 

A subcategorização desses saberes foi uma das estratégias usadas pelo 

ocidente para desclassificar os saberes africanos e dominar seus povos. Uma 

de suas consequências foi a negação de que o Egito Antigo, o Kemet, foi uma 

terra de mulheres e homens negros africanos, e não orientais como afirmaram 

por tanto tempo os pesquisadores europeus. Assim, a “retomada” histórica ou a 

releitura histórica por parte dos africanos acerca do Kemet é, na nossa época, 

uma das principais reconquistas epistemológicas africanas.  

Como resistência cultural, entende-se que o cinema é um meio 

considerável para o que é denominado de recuperação epistemológica. Logo, 

nossa análise afrocentrada se dará sobre algumas produções cinematográficas 

da África subsaariana, diferenciando a representação africana no cinema 

ocidental e no cinema produzido por africanos. 

 

 

2.1 O padrão cultural eurocêntrico e a subcategorização dos saberes 

africanos 

 

 

A modernidade europeia foi um fator primordial para classificação e 

categorização do conhecimento humano, universalizando os conceitos de 

cultura e de sistemas de pensamento ocidentais. Nesses termos, encontra-se 

de maneira muito marcante o desenvolvimento e a manutenção do racismo 

epistêmico, no qual está assegurada a hegemonia do conhecimento europeu 
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ocidental em detrimento dos conhecimentos consequentemente subavaliados e 

subcategorizados das culturas não europeias. 

Há, pois, um padrão cultural ditado pelo pensamento euro-ocidental, o 

qual exclui a diversidade e as possibilidades epistêmicas e culturais que não se 

encaixam no modelo pré-estabelecido. Assim, não se poderia pensar nas 

contingências, particularidades e subjetividades, culturas ou ideologias de 

outros povos. A supremacia do pensamento euro-ocidental foi largamente 

usada para se justificar e legitimar a colonização, a exploração e a usurpação 

dos territórios, das culturas, da política e dos bens materiais de povos 

considerados inferiores. Tais considerações se deram ou por que se acreditava 

que esses povos não tinham qualquer rastro de cultura em suas comunidades 

ou por pertencerem a uma cultura bestial, primitiva, não civilizada. (GOODY, 

2008). Ao citar o historiador Trevor-Roper, Jack Goody nos apresenta mais um 

exemplo do pensamento extremo ocidental em relação à hegemonia europeia 

sobre a racionalidade dos povos: 

 

Os novos governantes do mundo, sejam lá quem forem, 
herdaram uma posição que foi construída pela Europa e 
somente pela Europa. São técnicas europeias, exemplos 
europeus, idéias europeias que arrancaram o mundo não-

europeu de seu passado  alijando-o da barbárie da África, e 
das antigas, majestáticas e vagarosas civilizações da Ásia. A 
história do mundo nos últimos cinco séculos, se tem algum 
significado, é a história europeia. Não acha que temos de nos 
desculpar se nosso estudo da história estiver centrado na 
Europa (TREVOR-ROPER apud GOODY, 2008, p. 11). 

 

É latente, no fragmento acima, o argumento de que foi preciso salvar o 

bárbaro, o Outro, o “estrangeiro”, da ruína em que se encontrava por conta de 

suas próprias organizações políticas e culturais. Nesse sentido, o único centro 

que pode existir é o europeu. Em seu livro, O Roubo da História21, Jack Goody 

analisa a construção do Ocidente enquanto único sistema epistemológico 

capaz de alcançar a verdade a partir do pensamento racional. O autor afirma 

que a Europa, ao longo do tempo, tem tratado a história do mundo a partir de 

                                                             
21Não poderemos aprofundar nossos estudos sobre as teorias de Jack Goody, apesar de ser 

um dos elementos fundamentais para a construção do pensamento crítico sobre a 
colonização eurocentrista europeia. Goody é um historiador britânico que, apesar de sua 
localização física, escreve rediscutindo a origem dos saberes ocidentais. Por esse motivo, 
entendemos sua importância na reorganização histórica mundial.  
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seu próprio umbigo, de suas próprias concepções e criações. Ela, a Europa, 

considera os aspectos não-ocidentais da forma que lhe convém, sempre 

relegando-os ao nível da marginalidade no desenvolvimento humano.  

Uma dessas conveniências eurocêntricas foi o mito – já há algum tempo 

derrubado – do “milagre grego”. Forjar a ideia de que a filosofia teve sua 

gênese na Grécia Antiga e apenas esse território foi seu fiel depositário foi uma 

cartada primordial para que a Europa Ocidental pudesse traçar sua 

superioridade racional e cultural sobre os demais povos. Nesse sentido, 

instituições, filosofia – no sentido supracitado –, valores e práticas comerciais, 

por exemplo, foram, segundo o pensamento de Goody (2008), roubados pelo 

Ocidente no sentido de reclamar para si, e apenas para si, o passo inicial da 

separação “definitiva” entre o homem civilizado e o selvagem. 

Ao eurocentrismo escancarado no pensamento de Trevor-Roper, visto 

acima, Sachs dá uma conceituação bastante esclarecedora afirmando que: 

 

[O eurocentrismo] domina o nosso pensamento e devido à sua 
projecção a nível mundial através da expansão do capitalismo 
e do fenómeno colonial, ele marca a cultura contemporânea, 
impondo-se como um modelo fortemente condicionado para 
alguns que obrigou à aculturação de outros (SANCHS, apud 
MUDIMBE, 2013, p. 18). 

 

Mudimbe (2013) também oferece elementos esclarecedores acerca da 

usurpação e do silenciamento intelectual e cultural impetrado pela Europa 

contra a África. O filósofo afirma que houve a tentativa de “europeizar” o 

continente africano no sentido de “organizar e transformar zonas não europeias 

em construções fundamentalmente europeias” (MUDIMBE, 2013, p. 16), tendo, 

entre os artifícios metodológicos, a “domesticação” dos negro-africanos e os 

novos meios de administrar e regular os modos de produção e distribuição de 

renda. O eurocentrismo, nesses termos, age acentuando as diferenças entre o 

Mesmo (europeu ocidental) e o Outro (nesse caso, o negro-africano). “O 

africano tornou-se não só o Outro, que é toda a gente excepto eu, mas antes, a 

chave que, com suas diferenças anormais, especifica a identidade do Mesmo” 

(MUDIMBE, 2013, p. 28). 

Ainda de acordo com Mudimbe, a desclassificação de toda e qualquer 

característica africana que pudesse ser encarada como desenvolvimento 
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científico (a partir de um modelo de ciência não ocidental), político ou cultural é 

considerado eurocentrismo epistemológico e, consequentemente, caracteriza-

se como epistemicídio. Por serem apontados pelo pensamento eurocentrista 

como inferiores, atrasados mentalmente, entre outros, muitos pesquisadores 

relacionaram as artes, arquitetura, organizações políticas e desenvolvimento 

astronômico dos povos colonizados aos povos considerados civilizados como 

os europeus, os árabes e os egípcios, por exemplo (MUDIMBE, 2013).  

O ocidente, assim, considerou que todo e qualquer conhecimento 

encontrado nos sistemas de pensamento dos povos negro-africanos foi dado 

por povos não-africanos, os quais foram assimilados pela África. Escondida 

dentro dessas questões está também a tentativa de desvincular o Egito da 

África, ou seja, o Ocidente, a partir do momento em que percebeu a 

importância dos povos egípcios para o próprio Ocidente, desliga aquele 

território da sua origem e, mais ainda, embranquece o Egito e o religa ao 

oriente próximo. Uma das afirmações do pensamento eurocêntrico é que 

“cientificamente não há nada a aprender com ‘eles’, excepto se já foi ‘nosso’ ou 

surgiu de ‘nós’” (MUDIMBE, 2013, p. 32).  

Para fazer tais considerações sobre a África, foi preciso que surgisse um 

campo de pesquisa sobre o continente, principalmente antropológico. 

Desenvolve-se, então, os Estudos Africanos, o Africanismo. No entanto, os 

estudiosos africanistas baseavam-se na experiência ocidental para suas 

pesquisas. Esse campo de trabalho, o Africanismo eurocentrista, caracterizou a 

gênese sobre os africanos, ou seja, o emergir histórico do continente, seus 

povos e técnicas, seus sistemas políticos, seus estudos astronômicos e sua 

arte eram apenas resultado da adaptação de técnicas vindas, principalmente, 

do ocidente. O Outro, a África, continuou sendo encarado e estudado pelo 

ponto de vista e pela experiência epistemológica do Mesmo. O Outro, portanto, 

passou a fazer parte da história do Mesmo e não o contrário. 

A lógica colonial excluiu e mascarou os saberes dos povos colonizados. 

No sistema colonial, de acordo com Mudimbe (2013), antropólogos, 

missionários e soldados foram peças fundamentais, pois cada um a seu modo, 

forjaram uma África que mais se adequasse aos interesses europeus. O 

continente africano tornou-se, então, uma terra de primitivos negros, panteístas 

influenciados pelas forças de satanás e incivilizados. Era preciso, pois, civilizar 
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o primitivo, restaurar a saúde do corpo e da alma dos gentios, ordenar as 

sociedades com os princípios cristãos e da moral do ocidente, ocidentalizar por 

essência. Mudimbe, então, defende a ideia de que a África primitiva, quase 

inumana, exótica e selvagem foi inventada pelo ocidente, difundida e defendida 

a fim de reprimir a alteridade no intuito de modelá-la a partir do Mesmo. 

Como foi visto em Kant, a expressão clara do racismo epistêmico 

também está no pensamento de Hegel que, em seu livro Filosofia da História, 

afirma: 

 

A principal característica dos negros é que sua consciência 
ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como 
Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a 
vontade, e onde ele teria uma idéia geral de sua essência. Em 
sua unidade indiscriminada e compacta, o africano ainda não 
chegou a essa distinção de si como indivíduo e de sua 
generalidade essencial. Por isso, carece também do 
conhecimento de uma essência absoluta, que seria um outro, 
superior a ele mesmo. O negro representa, como já foi dito, o 
homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de 
toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que 
chamamos sentimento, para realmente compreendê-los. Neles, 
nada evoca a idéia do caráter humano. [...] entre os negros, os 
sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais 
exato, inexistentes (HEGEL, 2008, p. 83 – 86). 

 

Essa classificação feita por Hegel e aquela por Kant são fontes 

formadoras do discurso estereotipado eurocêntrico hegemônico e racista, o 

qual sempre visou silenciar a diversidade presente nas culturas, filosofias e 

experiências de todos os povos do mundo. Isso acarreta, por conseguinte, a 

negação de todo um sistema de conhecimento e o seu consequente 

sufocamento pelo centro referencial vigente no mundo, o Ocidental. No 

entanto, apesar de todo esse cenário que, aparentemente, inviabiliza um 

posicionamento outro que possibilite a tomada de uma postura não 

ocidentalizada, a quebra dos estereótipos construídos pela visão imperialista 

do ocidente precisa ser alcançada. Contra a negação da racionalidade e da 

humanidade do negro-africano, o conhecimento seria, de acordo com o nosso 

ponto de vista, a principal arma. Esse conhecimento, no entanto, como vemos 

ao longo da experiência ocidental, não nos será dado de uma hora pra outra, 

isso se, em algum momento, for apresentado. Assim, posicionar-se de forma 
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afrocentrada poderia fomentar, cada vez mais, a retomada da importância dos 

saberes africanos e diaspóricos. 

A descolonização das mentes ou descolonização do conhecimento é 

necessária para que se consiga o afastamento do pensamento eurocêntrico e 

de sua boa dose de egocentrismo. À medida que o sujeito se afasta do 

pensamento colonial e, consequentemente, imperialista, tem a chance de se 

aproximar cada vez mais das vozes que por tanto tempo foram silenciadas no 

ocidente. Tornou-se primordial, então: 

 

[A] reavaliação do lugar da África na história do mundo. Longe 
de ser a enteada retardada da história, como a maioria das 
pessoas acreditava, a África trouxera à luz a humanidade e a 
civilização, imprimindo influência sobre os assuntos do mundo” 
(FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p. 64).  

 

Ao revalidar, para o ocidental, a importância do pensamento “periférico”, 

os sujeitos aprofundaram-se na própria base cultural, libertando-se das 

amarras intelectuais impostas pelo sistema de pensamento colonial 

eurocêntrico.  

Nesses termos, esse aprofundamento é possibilitado pelo pensamento 

afrocentrado, conceito desenvolvido inicialmente por Molefe Asante e que 

oferece uma diversidade de caminhos para observar e refletir o pensamento 

africano e suas especificidades. Mas procurou-se fazê-lo a partir de uma 

posição afrocentrada, uma vez que já não se pode presumir neutralidade ou 

afastamento quando as questões são imperiosas aos debates contra o racismo 

e a resistente zoomorfização dos povos negro-africanos e diaspóricos. O 

racismo e o preconceito contra os povos afrodescendentes e de cultura de 

matriz africana no Brasil impulsionou para que se tomasse tal posicionamento. 

De acordo com Asante: 

 

O centrismo, que significa plantar a observação e o 
comportamento nas experiências históricas próprias, modela os 
conceitos, os paradigmas, as teorias e os métodos, [então, 
como alternativa para o centrismo europeu, a afrocentricidade] 
é sustentada pelo compromisso de centrar o estudo dos 
fenômenos e eventos africanos na voz cultural particular do 
conjunto de povos africanos (ASANTE apud MAZAMA, 2009, p. 

121. Grifo nosso). 
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Um dos pontos essenciais para o desenvolvimento do pensamento 

afrocêntrico seria a ligação direta da África e toda humanidade com o antigo 

Egito, também chamado Kemet. Essa ligação necessária e já tão debatida e 

discutida recupera à África uma ancestralidade, um enraizamento e um 

“protagonismo” no surgimento da humanidade, da cultura, da política e da 

filosofia. A seguir, alguns aspectos dessa discussão. 

 

 

2.2 O Egito, a terra de homens negros ou “o berço da civilização” 

 

 

De acordo com Cheick Anta Diop (2010), estudos comprovaram que a 

raça humana teve sua gênese na região do rio Nilo, na África. Ele também 

afirma que, por volta de 150 mil anos atrás, apenas os Grandes Lagos, na 

África, era a região na qual se encontravam seres humanos como o sapiens 

sapiens. Dessa região, o humano migrou e povoou toda a terra. Essa teoria 

monogenética, que defende a origem única do ser humano é, hoje, aceita com 

mais tranquilidade do que nas últimas décadas do século XX. Diop, por sua 

vez, foi um dos grandes cientistas a se ocupar, além da defesa e comprovação 

da origem monogenética do ser humano, com a teoria de que esses eram 

negros. “Seu trabalho se fundamentou em rigorosa pesquisa científica, 

conduzida de acordo com os padrões metodológicos da academia. Ele 

produziu uma obra que o mundo científico não podia ignorar” (NASCIMENTO, 

2008, p. 56). 

Por conta dessa temática e recorte teórico, não será possível discutir os 

desenvolvimentos científicos no que diz respeito à origem do ser humano na 

África22. Assim, pretende-se apenas limitar a observação de forma sucinta à 

teoria acerca da origem negra do povo do Kemet, o Egito antigo e, 

consequentemente, de toda espécie humana atual. Diop (2010) afirma 

categoricamente, após experimentos laboratoriais em amostras de pele de 

múmias egípcias, coletadas no Museu do Homem, em Paris, que os egípcios 

                                                             
22Sobre essa temática, ver DIOP, Cheick Anta. Nations Nègres et culture: de l’antiquité nègre 

ègypctienne aux problèmes culturels de l’Afrique Noire d’aujoud’hui. 4.ed.Paris; Dakar: 
Presence Africaine, 1979. 
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eram, sem dúvida, negros. Os testes realizados por Diop detectaram níveis de 

melanina suficiente para concluir que aqueles indivíduos tinham a pela negra, 

uma vez que, mesmo em exemplares fossilizados e datados de milhões anos, 

a melanina não se deteriora.  

Diop (2010) apresenta alguns escritores antigos que descrevem os 

egípcios como negros. Heródoto, aquele que é considerado o “pai da História”, 

sempre se referia aos egípcios como homens negros; Aristóteles, filósofo 

grego, afirmou de maneira preconceituosa que “aqueles que são muito negros 

são covardes, como, por exemplo, os egípcios e os etíopes” (apud DIOP, 2010, 

p. 13). Não poderiam ser preguiçosos os etíopes ou egípcios uma vez que 

construíram, cada um deles, um grande império; também é apresentado o 

escritor grego Luciano, que viveu no segundo século da era cristã, e que 

descreveu como negro um egípcio: “Licino [descrevendo um jovem egípcio]: – 

Este rapaz não é simplesmente preto; ele tem lábios grossos e pernas muito 

finas” (apud DIOP, 2010, p. 16). Além desses, Diop cita Ésquilo (século V a.C.), 

Apolodoro (século I a.C.), Estrabão (século I a.C.), Diodoro da Sicília, 

historiador grego (século I a.C.)23, dentre outros pensadores gregos que 

também corroboraram com suas descrições negroides dos egípcios: 

 

Lembrei-me da notável passagem onde diz Heródoto: ‘E, 
quanto a mim, julgo ser os colchianos uma colônia dos egípcios 
porque, iguais a estes, são negros de cabelo lanudo’. Em 
outras palavras, os egípcios antigos eram verdadeiros negros, 
do mesmo tipo que todos os nativos africanos. [...] Pensem só, 
que esta raça de negros, hoje nossos escravos e objeto de 
nosso desprezo, é a própria raça a quem devemos nossas 
artes, ciências e até mesmo o uso da palavra! (VOLNEY apud 
NASCIMENTO, 2008, p. 64).  

 

Mas, uma pergunta pode inquietar a todos: se tantos autores 

consagrados, considerados canônicos do pensamento ocidental, descreveram 

os egípcios como negros, por qual motivo ainda seria necessário que 

experiências científicas fossem feitas para comprovar tais afirmações? Será 

que o testemunho ocular de sujeitos tão notáveis para o berço cultural ocidental 

não seria já necessário enquanto prova? Diante do exposto, não se pode furtar, 

                                                             
23 As datas feridas são aproximações daquelas que, de fato, viveram os pensadores 
mencionados.  
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igualmente, dos seguintes questionamentos: qual seria, então, a importância 

desses fatores para o pensamento afrocentrado? Uma resposta breve e 

simples seria o fato de que está no antigo Egito a gênese da cultura, política, 

medicina, filosofia e escrita ocidentais, segundo os pesquisadores por nós 

citados. Que maior absurdo senão concordar, e comprovar cientificamente, que 

a cultura ocidental deve seu desenvolvimento aos negros africanos? 

Ouro, marfim, cobre, prata, madeira e pedra estavam entre os elementos 

trabalhados pelos egípcios de forma primorosa, e muitas dessas peças, 

segundo os autores, foram encontradas em perfeito estado de conservação por 

arqueólogos. Inventaram o papiro e difundiram melhores técnicas no trabalho 

com o vidro; sobre a produção de barcos em madeira, El-Nadoury e Vercoutter 

(2010) indicam que, provavelmente, os egípcios foram os primeiros a usarem a 

vela e o leme, além de desenvolverem técnicas excepcionais de engenharia, 

física e arquitetura, usadas na extração de pedras, transporte e construção das 

pirâmides.  

Muitas foram, também, as contribuições científicas e filosóficas do Egito 

antigo: 

 

O Egito faraônico nos deixou valiosa herança nos campos da 
física, química, zoologia, geologia, medicina, farmacologia, 
geometria e matemática aplicada. […] Legou a humanidade 
uma grande reserva de experiências em cada um desses 
domínios (EL-NADOURY; VERCOUTTER, 2010, p. 135).  

 

Os egípcios, em 4.240 a.C., já seguiam um calendário mais preciso do 

que aquele que é seguido hoje pelo ocidente; sua matemática já era 

desenvolvida a mais de um milênio antes de Euclides, o pai da geometria. Nos 

papiros de Moscou e Rhind, datados em cerca de 2000 a.C., se identifica a 

aritmética, a geometria e a álgebra bem estruturadas nos conhecimentos 

matemáticos. (EL-NADOURY; VERCOUTTER, 2010).  

Montoya (2010), Mudimbe (2013), Obenga (2013) e Diop (2010) são 

exemplos de alguns pesquisadores que asseguram, cientificamente, o 

nascimento da filosofia no Egito24, e concordam também com a afirmativa de 

que “os gregos foram beber da fonte filosófica egípcia que, por sua vez, tinha 

                                                             
24A Etiópia também é considerada berço da ciência moderna e da filosofia, como indica 

Montoya (2010).  
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muitos séculos de existência”25 (MONTOYA, 2010, p. 83, tradução nossa). 

Esses autores também elencam uma série de aportes culturais, entre eles o 

sistema de escrita que foi uma grande influência para o surgimento do alfabeto 

grego. Com a gênese do papiro, deixaram um verdadeiro legado para a 

civilização, inclusive no campo da literatura. As artes foram, igualmente, ponto 

forte daquela civilização: “A produção artística do antigo Egito não tinha, em 

seu conjunto, uma função essencialmente estética, mas era, sobretudo, 

expressão da crença egípcia de que a vida terrena se repetiria no além” (EL-

NADOURY; VERCOUTTER, 2010, p. 156). 

 Vê-se, segundo esses autores, que:  

 

Não há dúvida em afirmar que os textos disponíveis do Egito 
antigo, permitem atestar a existência de uma autêntica filosofia 
que floresceu às margens do Nilo, milhares de anos antes do 
surgimento de Tales de Mileto (o primeiro pré-socrático). Não 
há dúvida, foi no Egito que começou o pensamento filosófico26 
(MONTOYA, 2010, p. 78, tradução nossa).  

 

Sem poder, no entanto, entrar em discussões mais aprofundadas a esse 

respeito, buscou-se sair da zona de conforto eurocêntrica, procurando 

entender, historicamente, a importância dessa civilização para a construção da 

cultura e do pensamento ocidental. 

 

 

2.3 Afrocentricidade e a retomada do posicionamento epistemológico 

africano  

 

 

A afrocentricidade é um conceito desenvolvido por Molefe Asante, 

professor do Departamento de Estudos Afro-americanos da Universidade de 

Temple, nos Estados Unidos da América, na década de 1980, tendo como seus 

antecedentes o pan-africanismo, a negritude, bem como o movimento black 

                                                             
25“los griegos fueron a beber de la fuente filosófica egipcia que llevaba ya muchos siglos de 
existência”. 
26“No duda en afirmar que los textos disponibles del Egipto antiguo permiten afirmar la 

existencia de una auténtica filosofía, que floreció al borde del Nilo, miles de años antes que 
Tales de Mileto (el primer presocrático). No hay duda, en Egipto comenzó el pensamiento 
filosófico.” 
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power, a renascença no Harlem, nos Estados Unidos da América. Dentre os 

pensadores e militantes que mais influenciaram Asante no desenvolvimento de 

seu conceito estão Franz Fanon e Albert Memmi, cujas contribuições foram 

primordiais para o desenvolvimento de uma abordagem teórica afrocentrada; 

Marcus Garvey e seu movimento voltado à “valorização da identidade negra e 

solidariedade entre os povos negros vítimas de racismo e colonialismo em 

todas as partes do mundo” (FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p. 49); Du Bois, 

defensor e divulgador do pan-africanismo; George James, autor de “Legado 

Roubo”, de 1954, o qual investigou “o processo pelo qual foram transmitidos à 

Grécia o conhecimento e a cultura das civilizações do vale do rio Nilo” (FINCH 

III; NASCIMENTO, 2009, 58); Chancellor Williams, que analisou os aspectos 

que causaram a desconstrução da cultura africana.  

Martin Luther King e Malcon X foram, também, dois grandes 

influenciadores do pensamento afrocentrado, uma vez que difundiram a ideia 

de um nacionalismo negro. No Brasil, destaca-se a figura de Abdias do 

Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, em 1944, e grande 

entusiasta do ideal pan-africanista no Brasil. Nascimento foi deputado federal e 

também senador, em ambos os cargos dedicou-se às políticas públicas em 

defesa dos afrobrasileiros. 

Outros africanos foram igualmente de suma importância para a gênese 

do pensamento afrocentrado, como por exemplo Kwame Nkrumah, Amílcar 

Cabral, Agostinho Neto, Cheick Anta Diop, entre outros. Diop devolveu o Egito 

à África. Em seus estudos, consolidou o fato de o Egito ter sido um país negro-

africano e que nele está a base das civilizações africanas e ocidentais. Entre 

seus feitos,  

 

Diop demonstrou que a origem africana da civilização era um 
fato, não uma ficção. Mais tarde ele mostrou, usando 
evidências extraídas de textos antigos, experimentos científicos 
e análises culturais, que os antigos egípcios tinham pele 
escura. [...] Ele compreendeu as interconexões ente os 
africanos, assim como a relação do resto do mundo com a 
África (ASANTE, 2009, p. 100). 
 
 

O conceito de afrocentricidade é uma forma de trabalhar, desenvolver e 

pesquisar a história, a cultura, a filosofia e a ciência do mundo ressaltando o 
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valor e importância do negro-africano. Nesse conceito, todas as pessoas 

negras, tanto da África quanto da diáspora, tornam-se um só grupo, um só 

povo. Os movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da 

América, pelo fim da segregação racial, do racismo e das desigualdades, 

naquele país, fomentaram uma forma de pensamento no qual os teóricos e 

militantes negros se lançassem na empreitada de desenvolverem novas formas 

de pensamento nos quais estivessem presentes, como motor principal, a 

emancipação política, cultural e epistemológica do povo negro.  

De acordo com artigo escrito por James Stewart, em 1968, “os 

paradigmas ou modelos brancos que existem não correspondem às realidades 

da existência negra. É imperativo que construamos modelos com preceitos 

básicos diferentes” (apud FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p. 54). 

Explicitamente, vê-se a busca pela promoção da emancipação ideológica e 

uma sólida epistemologia negro-africana no sentido de emancipar o sujeito. 

“Para articular uma cultura política afirmativa, verifica-se a importância dos 

valores africanos de referência e identidade; para recuperar e articulá-los, seria 

necessária uma orientação afrocentrada na pesquisa e no pensamento” 

(FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p. 55). Tal necessidade se deu pela visível 

negação das contribuições dos povos negro-africanos impetrada pelas teorias 

eurocêntricas. Afrocentricidade tem como uma de suas metas a recuperação 

do lugar da África na história mundial, restaurando o reconhecimento e o 

respeito dos demais povos.  

Entre as décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos da América, o 

campo de pesquisa denominado “estudos africanos” passou a ser reclamado 

por pesquisadores negros. Até esse período, os estudos sobre a África e seus 

povos eram dominados por pesquisadores brancos eurocentrados que 

“frequentemente difundiam teses derivadas do discurso colonialista acerca dos 

povos africanos” (FINCH III; NASCIMENTO, 2009, p. 60). Os pesquisadores 

negro-africanos, no entanto, passaram a lutar pelo direito de efetuarem a 

definição e a interpelação dos conceitos dos estudos africanos. Com a 

fundação da AHSA (Associação dos Estudos da Herança Africana) por 

pesquisadores afro-americanos, colocou-se em pauta a proposta do negro-

africano ser agente de sua própria história, desempenhando o papel de 
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definidor dos tipos de enfoques que os estudos sobre a África deveriam tomar 

dali para frente. 

Ama Mazama, sobre os Estudos Afro-Americanos nos Estados Unidos 

da América, reafirma e endossa a necessidade latente de uma nova estrutura 

para os estudos africanos. Daí, entender-se mais claramente a real 

necessidade da fundação da AHSA:  

 

Se os Estudos Afro-Americanos se dedicam ao exame de 
todos os aspectos da vida dos africanos, essa tarefa se realiza 
em relação à vida dos europeus por vários departamentos que, 
em seu conjunto, constituem os Estudos Europeus. O que une 
esses múltiplos departamentos de Estudos Europeus, apesar 
de suas áreas de investigação aparentemente desconexas, é o 
foco na experiência europeia com base na perspectiva 
europeia. A diferença é que, por ser hegemônica por 
imposição, essa particularista europeia particularista 
permanece inarticulada, implícita, disfarçada como uma 
suposta neutralidade ou objetividade científica (MAZAMA, 
2009, p.119). 

 

A afrocentricidade é apresentada por Molefe Asante como uma proposta 

epistemológica do lugar, na qual, pensando os deslocamentos dos negros-

africanos da África para os demais continentes, todos os negros são 

considerados africanos e precisariam tomar consciência da sua localização 

enquanto fator influenciador na tomada de posição, ou não, afrocentrada. 

Nesse sentido, o sujeito precisaria considerar-se negro, defendendo, 

consequentemente, a ideia de que faria parte de uma comunidade muito maior. 

Assim, mais que uma tomada de posição acadêmica, a afrocentricidade 

caracteriza-se também como um posicionamento político e de modos de vida, 

pois, nessa perspectiva,“é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que 

percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre 

sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses 

humanos” (ASANTE, 2009, p. 93, grifo do autor). Assim, não seria um conceito 

fechado, solidificado e cristalizado, mas estaria sempre em trânsito, assim 

como os próprios agentes afrocêntricos. 
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A agência se dá, em primeiro lugar, com a conscientização. Apenas 

aqueles que não aceitam a reificação27 de sua própria condição enquanto 

sujeito, seria capaz de desenvolver um olhar e uma atitude afrocentrada diante 

da vida, da técnica, da arte e da crítica. Quando um sujeito ou grupo não é ou 

não se reconhece enquanto agente de sua própria história, a consequência é a 

marginalização. A África sofreu/sofre essa marginalização na medida em que o 

negro-africano foi rejeitado como principal sujeito ativo na construção de sua 

própria história, sofrendo uma desagência (ASANTE, 2009). No que diz 

respeito aos conhecimentos, sistemas culturais e de pensamento, “os autores 

eurocêntricos sempre colocaram a África em um lugar inferior em relação a 

qualquer campo de pesquisa, numa deliberada falsificação do registro histórico” 

(ASANTE, 2009, p. 99). 

Falou-se acima que o Egito antigo é um ponto primordial para o 

pensamento afrocêntrico pelo fato de ser considerado o início, geográfico e 

histórico, da ancestralidade do ser humano. O sujeito afrocentrado, então, 

independente de ter nascido no continente africano ou, ainda, independente 

inclusive de sua cor de pele, realoca-se psicológica e culturalmente em direção 

à sua ancestralidade africana. Deixando, assim, sua antiga localização no 

sistema do opressor, buscaria a não opressão de seus sentidos, de sua cultura 

e de seu conhecimento epistemológico. Nesse sentido, ser ou tornar-se 

africano, além dos indivíduos nativos daquele continente, está intrinsecamente 

implicado à elaboração e sintetização do conhecimento. Essa síntese e 

elaboração do conhecimento africano, por sua vez, não têm sido levadas a 

cabo de maneira tranquila, muito menos livre de críticas.  

Não se pode deixar de considerar, no entanto, que a cultura e a 

ancestralidade não se limitam a um determinado povo ou história, uma vez que 

se deu, na diáspora africana, um forte processo de mestiçagem, o qual 

possibilita muitos sujeitos reivindicarem uma ancestralidade também mestiça. 

                                                             
27A reificação, segundo o filósofo húngaro George Lukács (2003), seria o fenômeno que opera 

na consciência do operário/consumidor, transpondo-o do campo orgânico para o inorgânico. 
Da mesma forma que sua força de trabalho é vista, apenas, como mercadoria, ele passa a se 
relacionar com os objetos/mercadorias como se estes fossem coisas vivas e o 
operário/consumidor apenas um ser inanimado, uma coisa. Nesses termos, a reificação é o 
fenômeno da coisificação do sujeito, transformando-o em objeto, descaracterizando-o 
enquanto ser humano.  
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Por outro lado, no sentido da luta contra o preconceito racial e as diversas 

formas de violência contra os povos negros africanos e diaspóricos, a tomada 

de consciência sobre uma ancestralidade africana seria um processo tanto 

político quanto cultural. Processo esse que afirmaria e fortaleceria a luta pela 

garantia de direitos e pela igualdade entre os povos. No Brasil, por exemplo, o 

Estatuto da Igualdade Racial e a Cartilha Contra o Preconceito Religioso são 

documentos oficiais do governo que garantem direitos aos povos afro-

brasileiros e outros grupos igualmente marginalizados e historicamente 

cerceados de seus direitos enquanto cidadãos. 

Segundo Asante (2009, p.103), “nos últimos anos tem havido um 

tremendo ataque à produção acadêmica africana. Essa agressão integra um 

padrão secular em relação aos africanos”. Continuando uma dura crítica aos 

projetos epistemológicos ocidentais, o autor afirma:  

 

As visões antiespirituais e pró-materiais do Ocidente levaram o 
mundo, mais de uma vez, à beira da destruição. É certo que a 
tecnologia ocidental não salvará o planeta; na verdade, é 
possível que ela apresse sua aniquilação. A corrupção do 
planeta, desde o envenenamento do ar e da água até a 
matança de pessoas inocentes como vítimas colaterais da 
guerra, atesta o sentimento de terror que se senta à porta do 
mundo ocidental. Os seres humanos habitam a Terra há menos 
de trezentos mil anos; os hominídeos estiveram aqui por 
menos de seis milhões de anos. Do jeito que as coisas andam, 
não há garantias de que permaneceremos por outros trezentos 
mil anos. Não podemos entregar a direção filosófica do planeta 
àqueles cujos padrões de ambição e destruição ameaçam 
aniquilar-nos (ASANTE, 2009, p. 103). 

 

Percebe-se o posicionamento claro daquele que desenvolveu o conceito 

aqui trabalhado. Asante não fala entrelinhas, muito menos corrobora com uma 

forma de pensamento que venha a amenizar os conflitos. Théophile Obenga 

também se posiciona em relação aos ataques sofridos pelos pensadores 

afrocentrados. Em O sentido da Luta Contra o Africanismo Eurocentrista 

(2013), defende as teorias afrocentradas acerca da origem do homem, das 

civilizações e culturas com o mesmo vigor com o qual se diz atacado por seus 

inimigos. A principal obra que motivou Obenga se empenhar na citada defesa 

foi Afrocentrismes. L’Histoire de Africains entre Egypte et Amérique. Publicado 

em 2000, em Paris, e organizado por historiadores, egiptólogos e outros 
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pesquisadores europeus, foi editada por François- Xavier Fauvelle-Aymar, 

Jean-Pierre Chrétien e Claude-Hèlene Perrot e contém trabalhos de dezenove 

autores. Não houve, durante o desenvolvimento deste trabalho, acesso ao 

referido livro criticado por Obenga (2013), fator que limitou o conhecimento 

apenas da leitura feita por ele. Isso poderia prejudicar a apresentação da 

questão, porém, acredita-sepertinente demonstrar, ao menos, o tom da crítica 

contra aqueles que, historicamente, tentaram manter em suas mãos a única 

possibilidade de contar a história da África e analisá-la. 

No início do livro, Obenga (2013) adverte o leitor acerca do tom que 

utilizará contra seus opositores: “Não é habitual o tom que vou utilizar, mas é 

que vou responder, diretamente, aos ataques bem violentos dos africanistas 

eurocentristas e racistas” (OBENGA, 2013, p. 11).A urgência imprescindível de 

tal defesa se deu pelo fato de que, ainda segundo Obenga, na tentativa de 

desqualificar os estudos linguísticos e históricos feitos, principalmente, por 

Cheick Anta Diop, estava “em jogo uma questão fundamental: a consciência 

histórica africana, o futuro, cultural e político, africano” (OBENGA, 2013, p. 11). 

Enquanto orientação de investigação crítica e emancipadora, a 

afrocentricidade deve encarar os conflitos tantas vezes camuflados nos ideais 

universais de teorias particularistas. Appiah (1997) oferece um ótimo exemplo 

desse particular com pretensão universal, ao discutir o valor de uma obra de 

arte e as possibilidades de sua avaliação. Ele expõe a contradição do olhar 

sobre a obra de arte africana, a partir dos avaliadores ocidentais. Segundo 

Appiah (1997), em 1987, foi organizada uma exposição de arte africana em 

Nova Iorque, a qual teve nove co-curadores e, entre eles, um africano. A cada 

um deles foram entregues fotografias de obras de arte da África para que 

pudessem avaliar e escolher quais participariam da exposição. 

Ao único co-curador africano, o escultor Lela Kouakou, da Costa do 

Marfim, da etnia baúle, foram entregues apenas fotografias de obras de seu 

próprio povo, pois os principais organizadores acreditaram que Kouakou, por 

conhecer apenas as obras produzidas pela sua etnia, não tinha condições de 

julgar as de outros povos, pois seria parcial e, de certo, as avaliaria como arte 

inferior às suas e de seu povo. Ora, a contradição se instaura pelo fato de que 

os ocidentais que estavam envolvidos na escolha, puderam analisar as 

diversas fotografias, mesmo fazendo parte de um povo que não aqueles que 
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produziram tais obras. Percebe-se, pois, a crítica de Appiah em relação ao 

olhar do ocidental sobre os povos africanos. Fica claro que esses últimos são 

encarados como esteticamente incapazes de analisar e avaliar obras de arte. 

Nesse caso exposto por Appiah, é nítida a pretensão de universalidade 

eurocentrada na avaliação de obras de arte, a qual podemos estender 

claramente aos demais temas discutidos. Como os curadores poderiam 

acreditar que um africano não tem condições de analisar uma obra além de sua 

cultura, sendo que, nesse caso explicitamente, ocidentais teriam todas as 

condições? Vê-se, assim, que seria inconcebível considerar que um baúle não 

conhecesse outros grupos, pois pensar dessa forma é endossar a teoria de que 

os povos africanos nativos precisariam da ajuda da razão ocidental para 

analisarem e pensarem de forma correta, uma vez que apenas ela – a razão 

ocidental – é o modelo e única orientação para a análise de qualquer povo ou 

grupo social em qualquer parte do mundo.  

Essa situação leva ao principal questionamento do pensamento 

afrocentrado, qual seja: de que lugar se fala quando há referência às culturas e 

aos povos africanos? Será que se deve continuar na zona de conforto e 

desconsiderar as experiências culturais dos povos? Deve-se impor um ponto 

de vista e continuar acreditando que os conceitos criados pelo ocidente são os 

únicos conceitos que podem levar às verdades que a razão é capaz de 

encontrar? Ama Mazama (2009) dá a resposta para o impulso inicial que deve 

levar, enquanto pensadores afrocentrados, à busca de novas discussões e 

soluções dos problemas políticos, culturais e epistemológicos que se 

precipitam sobre todo e qualquer sujeito humano.  

De acordo com a pensadora supracitada, a teoria discutida teve sua 

gênese sobre a necessidade de rebater a hegemonia branca ocidental, a qual 

domina os demais povos do mundo, particularmente os negro-africanos. Por 

isso, “no cerne da ideia afrocêntrica está a afirmação de que nós africanos 

devemos operar como agentes autoconscientes, não mais satisfeitos em ser 

definidos e manipulados de fora” (MAZAMA, 2009, p. 111): 

 

O que os afrocentristas devem criticar é a ofensiva particular 
que projeta a Europa como o padrão pelo qual se deve julgar o 
resto do mundo. A afrocentricidade busca criticar todas as 
reivindicações exageradas dos particularistas. É preciso 
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ressaltar que não é necessário parecer-se com a cultura 
europeia para ser civilizado ou humano! (ASANTE, 2009, p. 
108). 

 

Assim sendo, a força emancipatória se faz presente no processo de 

reconstrução do pensamento afrocentrado, realocando no centro das 

investigações sobre a África o próprio sujeito africano, centralizando, 

consequentemente, de maneira afrocentrada, os ideais, os fenômenos e os 

acontecimentos referentes ao continente africano e sua diáspora. A produção 

do conhecimento, nesse caminho, deverá sempre visar o fim do domínio 

alienante e reificador exercido através das regras impostas pelo pensamento 

eurocêntrico. O cinema pode ser um aliado nesse processo, o qual discutir-se-á 

adiante. 

Acredita-se, pois, que a visão afrocentrada é uma das diversas maneiras 

de encarar a luta contra a hegemonia epistemológica eurocêntrica. Com as 

invasões europeias em outros continentes além do africano, como nas 

Américas, onde os povos nativos ou foram dizimados ou escravizados, fatos 

que ocasionaram uma reconfiguração cultural, construindo aspectos que estão 

presentes até os dias atuais. A cultura afro-brasileira, por exemplo, que tem 

fortes dimensões africanas, foi – e continua sendo a cada dia – configurada 

com elementos europeus, indígenas, ciganos, entre outros.  

Não seria a afrocentricidade, no sentido exposto acima, uma tentativa de 

purificar o pensamento africano ou “negro-diaspórico”, mas uma possibilidade 

de resistência e nova configuração dessas culturas e desses pensamentos. O 

próprio continente africano, com tantas invasões e migrações, tanto territoriais 

quanto culturais, também estaria embebido de aspectos culturais recentes que 

suprimiram ou não as manifestações culturais, políticas e religiosas desses 

mesmos povos. Com efeito, não seria intenção simplesmente excluir as 

diversas formas de pensamento que, por ventura, combatam a hegemonia 

epistemológica ocidental, mas, a partir das necessidades do espírito, buscar 

aquela que mais se aproximaria, segundo entendimento, de uma discussão 

que possibilite um percurso epistemológico capaz de fortalecer a história e 

culturas africanas e diaspóricas.  
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2.4 O cinema na África 

 

 

2.4.1 A gênese do cinema no ocidente e os cinemas “periféricos” 

 

 

O cinema surge por volta de 1895 em um contexto que, de acordo com 

Flávia Costa (2006, p. 17), “engloba não apenas a história das práticas de 

projeção de imagens, mas também a dos divertimentos populares, dos 

instrumentos óticos e das pesquisas com imagens fitográficas”. Herdeiro desde 

as performances das lanternas mágicas do século XVII aos panoramas do 

século XIX, surgiu com várias tentativas de colocar em movimento as imagens, 

cujo principal desenvolvimento se deu com a invenção do daguerreótipo, 

pioneiro aparelho fotográfico comercial criado por Louis Daguerre em 1837. 

Costa ainda afirma que não houve um único inventor do cinema, uma vez que 

ele foi desenvolvido a partir de técnicas já existentes. No entanto, foram os 

irmãos Lumière que ficaram conhecidos mundialmente pela criação do 

cinematógrafo, por terem realizado o “sistema” cinema: projeção de imagens 

para um público pagante. Antes dos franceses, no entanto, os irmãos russos 

Skladanowsky exibiram um pequeno filme em seu aparelho de projeção 

chamado bioscópio.  

O desenvolvimento do cinema teve sua gênese e maior ressalto na 

França, país que, inclusive, dominou o mercado cinematográfico em números 

de produções e exibições fílmicas na primeira década do século XX. As duas 

primeiras décadas de experimentação do cinema, de 1895 a 1915, 

proporcionaram o progresso da técnica e o desenvolvimento da principal 

característica da linguagem cinematográfica, a montagem, elemento central: 

“Os filmes teriam aos poucos superado suas limitações iniciais e se 

transformado em arte ao encontrar os princípios específicos de sua linguagem, 

ligados ao manejo da montagem como elemento fundamental da narrativa” 

(COSTA, 2006, p. 22). Marcel Martin, em A Linguagem Cinematográfica (2005), 

afirma igualmente que a montagem é a técnica mais singular do cinema. 

Na primeira década do século XX, salas de exibição fixas foram abertas, 

período no qual o mercado cinematográfico começou a se estabelecer e 
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passou a influenciar, junto com exibidores, Estado e sociedade organizada, as 

produções. Nessa mesma época, aprimoraram-se “técnicas de filmagem, 

atuação, iluminação, enquadramento e montagem no sentido de tornar mais 

claras para o espectador as ações narrativas” (COSTA, 2006, p. 41). Em 

meados da década de 1910, foram produzidos os primeiros longas-metragens. 

Antes deles, eram mais comuns filmes de quinze minutos, aproximadamente. 

Marcel Martin (2005, p. 21) afirma e defende com clareza que é o 

cinema uma arte, e uma arte com os atributos de toda e qualquer arte, como 

linguagem: 

 

Se o facto de ser uma indústria pesa gravemente sobre o 
cinema, as implicações morais deste conceito de indústria, 
mais do que as materiais, é que são responsáveis por isso. 
Felizmente que tal facto não impede a sua instauração estética 
e que, na sua vida ainda curta, o cinema produziu suficientes 
obras-primas para que se possa afirmar que é uma arte, uma 
arte que conquistou os seus meios específicos de expressão.  

 

Como também afirmaNgugi Wa Thiong’o (2007), o cinema africano deve 

ser feito de forma a dar prazer àquele que assiste ao filme, uma vez que é o 

cinema uma arte e, como toda arte, tem um papel fundamental na sociedade 

na qual está inserida. A arte deveria representar o artista, sua cultura e seu 

povo; deveria, também, mostrar as belezas e os problemas sem cair, porém, no 

estereótipo construído pelo ocidente. O autor não pretende limitar as funções 

do cinema enquanto arte, mas indicar que, sendo também uma manifestação 

cultural e política, ele pode e deve ser inserido no contexto de lutas pela 

libertação. Não é, simplesmente, dizer que o cinema deve servir para essa ou 

aquela função, mas que tem possibilidades diversas. 

A sétima arte acompanhou as diversas transformações sociais e 

políticas que aconteceram no mundo desde antes da primeira grande guerra, 

espelhando no ecrã sua interpretação e agência de tais mudanças. Já nas 

décadas de 1930 e 1940, o cinema é posto como máquina de propaganda, 

como ocorreu no caso na Alemanha, por exemplo. E, de acordo com Prysthon 

(2006), nos anos da década de 1950, o cinema passou a ter uma maior força 

na representação política. No chamado “Terceiro Mundo”, ele tomou um 

representativo caráter político, como aconteceu na África, por exemplo. O 
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“Terceiro Mundo” se viu, em certa medida, chamado a reagir contra a 

colonização e dominação político-cultural exercida pelo ocidente. O “Terceiro 

Mundo”, por sua vez, foi uma indispensável concepção para estabelecimento 

dos ideais de libertação que brotaram nas regiões periféricas do mundo, bem 

como naqueles que, subalternizados, viviam também nos grandes centros. A 

união de ideais de libertação desse “mundo marginal” foi a força para que o 

subalterno alterasse a voz e se fizesse ouvir no, então, chamado “Primeiro 

Mundo”. 

Angela Prysthon (2006) afirma que a concepção de “Terceiro Mundo” 

fortaleceu um cinema que, nessas regiões, voltar-se-ia às questões políticas e 

aos problemas socioeconômicos, principalmente a partir de 1960:  

 

De acordo com a idéia de transformação da sociedade pela 
conscientização trazida à tona pelos ideais terceiro-mundistas, 
os principais temas dos filmes do Terceiro Cinema vão ser a 
pobreza, a opressão social, a violência urbana das metrópoles 
inchadas e miseráveis, a recuperação da história dos povos 
colonizados e oprimidos e a constituição das nações28 
(PRYSTHON, 2006, p. 9). 

 

O “Terceiro Mundo” se apropriou do cinema, produto do 

desenvolvimento ocidental da técnica, encontrando nele um meio para que 

pudessem contar suas próprias histórias e lutar pelos próprios ideais.  

Guy Hennebelle em Os cinemas nacionais contra Hollywood (1978), faz 

uma classificação do cinema africano que muito se aproxima da caracterização 

feita por Prysthon sobre o “Terceiro Cinema”. Após analisar os temas que 

circunscrevem os cinemas da África negra, Hennebelle afirma que as temáticas 

e estilo que são encontrados nos filmes da África negra são, geralmente os 

seguintes:  

 

1) A luta contra o apartheide sul-africano e contra o ultra-

colonialismo português [...]. 2) A antiga resistência à agressão 

colonial [...]. 3) As doenças infantis da independência [...]. 4) O 

                                                             
28 Angela Prysthon (2006) indica-nos, em seu texto, que a partir da década de 1980, as noções 

de “Terceiro Mundo” e “Terceiro Cinema” foram perdendo força e caindo em desuso. No 
entanto, acreditamos ser importante fazermos referência a esses conceitos, uma vez que, 
segundo nosso entendimento, estão no cerne do cinema periférico e tanto inlfuenciaram as 
lutas anti-coloniais e anti-imperialistas, travadas contra as grandes nações ocidentais pelos 
povos da periferia.  
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futuro decepcionante [...]. 5) O novo tráfico negro [...]. 6) A 

subordinação da mulher [...]. [e completa afirmando que] Essa 

recensão permite constatar que os cinemas da África negra 

estão próximos da realidade concreta que vive a grande massa 

dos espectadores. [...] Os filmes desses cinemas jovens 

oferecem, de modo geral, um espelho bastante fiel da 

sociedade que os gerou (HENNEBELLE, 1978, p. 156, grifo do 

autor). 

 

Nesse cinema periférico, o subalternizado29 teria voz, o marginal deixaria 

a sarjeta da representatividade e chegaria ao núcleo a partir de uma conduta 

de obstinação e de resistência. Ainda que o cinema seja, na maioria das vezes, 

uma técnica acessível apenas para uma elite, encontra-se exemplos que 

apresentam uma direção contrária a essa: o caso do cinema nigeriano que, 

mesmo sendo uma indústria recente, tem como estimativa a produção de mais 

de 2.000 filmes anuais, com cerca de 80% da população como consumidora do 

cinema nacional (NERY, 2014).  

Conservando, por seu turno, o apelo pelas mudanças políticas, uma 

atitude de luta pela conservação cultural, apesar de se mostrar em algumas 

situações em oposição à cultura, o cinema tornou-se, na África, um elemento 

fundamental nas denúncias contras as desigualdades sociais, as injustiças e 

opressão nas quais os povos colonizados estavam/estão submetidos. Os 

chamados “Cinemas do Sul”, como apresenta Nery (2014) e Lequeret (2004), 

são aqueles que são produzidos pelos subalternizados e também direcionados 

para esses (como no exemplo da Nigéria, que tem a maior parte de suas 

filmagens em vídeo, priorizando o mercado interno), desenvolvendo, 

consequentemente, “uma representação alternativa, particular e mais complexa 

das realidades locais e do mundo contemporâneo, remontando as temáticas 

dos subalternos, sem deixar de privilegiar os aspectos técnicos do cinema” 

(NERY, 2014, p. 28). Localizando geograficamente, esse “Sul”, considerado 

periférico, estaria em oposição cultural, política e também financeira ao norte, 

considerado central.  

                                                             
29 Ao se usar esse termo, refere-se à subalternização imposta pelo ocidente europeu-norte 
americano aos povos “do sul”. Não é nossa opinião que o “não-ocidental” seja naturalmente 
subalterno ou inferior política e culturalmente, mas que essa posição de subalternidade é, 
segundo nosso entendimento, uma posição imposta, forçada por aqueles que se consideram 
detentores de superiores e verdadeiras epistemologia, ciência e cultura.  
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Jean-Michel Frodon (2004), problematizando essa questão dos 

“Cinemas do Sul”, defende a ideia de que não se pode falar em um “Cinema do 

Sul”, pois o sul é diverso, múltiplo, plural, com suas particularidades 

geográficas, culturais e históricas. Cada “Sul” – África, Ásia e América Latina, 

filmografias analisadas no livro – é um “Sul” em particular. Indo mais adiante, 

afirma que não há, necessariamente, um “Sul”, uma vez que não se pode 

afirmar a existência de uma organização geopolítica enquanto “Sul”. Mas, 

assim, como se pode falar nele? O autor responde a essa incoerência 

alegando que o “Sul” é uma invenção do “Norte”. Esse sim, o “Norte”, existe de 

fato, pois “este é o nome mais neutro que encontraram para os países ricos, 

aqueles que se declaram desenvolvidos.”30 (FRODON, 2004, p. 9). Por esse 

motivo, só se pode falar em “Cinemas do Sul” por uma configuração imposta 

pelos países ricos, quando se opuseram geopoliticamente aos países pobres. 

Michel Reilhac (2004), voltando também aos “Cinemas do Sul”, afirma 

que as dificuldades políticas e econômicas forçaram este cinema a ser um 

cinema de autor e não um cinema nacional. Não há, dessa forma, um cinema 

nacional estruturado em bases sólidas seja no que diz respeito à estética, às 

questões de financiamento e aspectos técnicos disponíveis: 

 

Assim a criação do cinema [esse cinema de autor] é uma pátria 
em si. Uma pátria de escolha, na qual a sensibilidade serve 
como linguagem comum, onde a dificuldade econômica é mais 
uma regra, onde grandes referências históricas e os mestres 
são compartilhados e reconhecidos por todos31 (REILHAC, 
2004, p. 17). 

 

  A pátria a qual se refere o autor não tem divisas territoriais, muito 

menos uma extensão geográfica. Nessa atípica configuração, os centros estão 

na periferia. Burkina Faso, por exemplo, capital da cinematografia da África 

subsaariana, ex-colônia da França32, não está na França, uma potência cultural 

                                                             
30No original: “cêst le nom le plus neutre qu’ont reussi à se trouver les pays riches, ceux que se 

declarent eux-mêmes développes” 
31No original: «Ainsi le cinéma de création est une patrie en soi. Une patrie d’élection où la 

sensibilité tient lieu de langue commune, où la difficulté économique est la plupart du temps la 
règle, où les grandes références historiques, les maîtres, sont partagés et reconnus par tous». 

32Poderíamos aqui usar, para melhor referirmo-nos a esses países, o termo “África francófona”, 
como o fazem diversos autores estudados nesse trabalho. No entanto, entendendo as 
contradições do termo, uma vez ele classifica a partir de um olhar ainda colonial, nos 
furtaremos de usá-lo. 
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ocidental. Isso não significa que as películas que são produzidas nesse “país 

em si” não têm suas particularidades. Cada filme é marcado pelas 

características que envolvem as experiências de cada autor, concepções de 

tempo e espaço, os cenários, diferenças culturais, dentre outros aspectos. 

Como adverte Bamba (2007), como é possível falar em Cinema 

Africano como cinemas nacionais, uma vez que se desenvolveu enquanto 

cinema de autor? Seguindo, então, essas orientações, serão apresentados, 

mais adiante33, alguns diretores que se destacaram na cinematografia africana. 

 

 

2.4.2 A representação da África em algumas produções cinematográficas 

ocidentais 

 

 

O cinema ocidental começou a retratar a África como terra de bárbaros e 

selvagens, uma terra exótica de muitas cores, libertinagem sexual, território 

atrasado, cuja população seria inferior aos povos do ocidente. No filme Tarzan, 

o homem macaco, (EUA, 1918), dirigido por William Parsons, encontra-se a 

narrativa que prevalecia à época acerca do papel do colonizador em terras 

africanas. A história de Tarzan rendeu vários outros filmes, entre eles, As 

aventuras de Tarzan (1921), Tarzan, o filho da selva (1932 e 1981), além de 

seriados e desenhos animados que, somados, chegam a uma média de 40 

produções (NERY, 2014). Mais alguns exemplos da representação colonial 

cinematográfica feita da África temos As minas do rei Salomão (EUA, 1950), 

com direção de Andrew Marton, Compton Bennett; Cleópatra (Reino Unido, 

Estados Unidos, Suíça, 1963), dirigido por Joseph L. Mankiewicz. Buscando 

referências a partir dos anos 2000, encontram-se, entre outras, Hotel Ruanda 

(2004, de Terry George), O senhor das armas (Alemanha, EUA, França, 2005, 

de Andrew Niccol), O jardineiro fiel (2005, do brasileiro Fernando Meireles) e 

Diamante de Sangue (Alemanha, EUA, 2006, de Edward Zwick)34: 

                                                             
33 Na seção 3.4.5 desse mesmo capítulo, p. 78. 
34http://filmow.com e http://www.70anosdecinema.pro.br  

Sabe-se que, para cada filme citado, seria necessário dedicar um trabalho inteiro e, ainda, 
acrescentar tantos outros. No entanto, há a intenção de indicar, apenas, alguns desses filmes 

http://filmow.com/
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Desde o nascimento do cinema, os povos africanos 
submeteram-se à imagem do cinema ocidental e a seu 
movimento rítmico. Muitas vezes só se projeta nas telas da 
África Negra histórias de uma cretinice enfadonha, estranhas 
ao nosso modo de vida. E, se por acaso um negro trabalha 
nesses filmes, é geralmente como figurante, ou num papel de 
boy ou engraçadinho. Ele nunca consegue dar um passo ou 

pensar por si mesmo sem dor de cabeça. A sétima arte agiu 
unilateralmente com a África durante longo tempo, pois 
veiculou apenas um retrato de nosso universo (SEMBÈNE 
apudHENNEBELLE, p. 155). 

 

 Isso posto, há predominância nas narrativas a respeito da África pelo 

ângulo das nações colonizadoras, assim como se vê nos cartazes dos filmes a 

seguir35. As imagens da guerra, que tanto maltratam mulheres e crianças; da 

fome, que subnutre os infantes; da violência, que, geralmente, é retratada 

como endógena e particular aos povos negros; do caos administrativo, que foi 

a causa da ruína dessas sociedades, foram predominantemente as imagens 

divulgadas pelo ocidente. Assim, como se vê, o continente negro é, ainda hoje, 

retratado. Pois, apesar de Tarzan, o homem macaco, ter sido produzido na 

segunda década do século XX, há filmes mais recentes como Repórteres de 

guerra (Canadá e África do Sul, 2011, Steven Silver), que se preocupa em 

retratar apenas um continente pobre, violento, injusto e bárbaro.  

No entanto, acredita-se que a questão principal não seria simplesmente 

o fato dessas imagens serem predominantes nos filmes produzidos pelo 

ocidente sobre a África, mas por esses filmes retratarem tais problemas como 

se fossem inatos àquele continente, sem se preocuparem em analisar suas 

origens em fatores externos, como a usurpação territorial e dominação político-

cultural causada pela colonização europeia. Considerando o Cinema Novo, 

sendo um cinema político e anticolonial, preocupado em demonstrar o Brasil 

(bem como a América Latina) como pobre, violento e injusto, aspectos 

                                                                                                                                                                                   
que, ambientados em África, voltaram-se somente para a história dos “vencedores”, não 
permitindo que os “vencidos” fossem protagonistas em narrar suas próprias histórias.  

35Interessante colocar cartazes de alguns filmes  citados para perceber como retrataram a 
África, continente no qual as películas foram rodadas.Dentre eles, chama atenção maior o 
filme Cleópatra, que retrata a rainha do Egito ocidentalmente (ou seria incidentalmente) 
branca. Sobre o branqueamento e ocidentalização forçados do antigo Egito discutiiu-se no 
capítulo I desse trabalho. 
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similares aos filmes supracitados, percebe-se sua diferença em relação ao 

cinema ocidental.  

Enquanto o Cinema Novo causava estranhamento e antipatia das 

classes dominantes, o cinema euro-norte americano, ao contrário, massificava 

ainda mais uma concepção de África como um continente atrasado, cujo povo 

seria o único culpado pelas suas misérias. A crítica feita às produções 

cinematográficas euro-ocidentais não seriam, desse modo, censura; mas sim, a 

tentativa de cobrar que determinados problemas sejam abordados de maneira 

que permitissem quebrar estereótipos que, ainda hoje, condenam o continente 

africano, como se viu no capítulo anterior. 
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Figura n° 2. Cartaz do filme Tarzan, o homem macaco (1918). 
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Figura n° 3. Cartaz do filme As minas do rei Salomão (1950). 



77 
 

 

Figura n° 4. Cartaz do filme Cleópatra (1963). 
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Figura n° 5. Cartaz do filme O senhor das Armas, (2005). 
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Figura n° 6. Cartaz do filme Hotel Ruanda (2004). 
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Figura n° 7. Cartaz do filme Diamente de Sangue (2006). 

 
 
 

O cinema, por seu turno, foi um grande aliado para que a ideia de África 

fosse construída a partir de estereótipos, de visões deturpadas e 

preconceituosas. Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, alerta sobre os 

riscos que provocam uma única história sobre um determinado povo. No vídeo 

intitulado Os perigos de uma história única (ADICHIE, 2012), ela conta um 

pouco da história de sua vida, de como percebeu que havia, quando criança, 

histórias sobre seu povo, seu país e, principalmente, que essas histórias eram 

contadas por sua própria gente. A escritora narra que, segundo sua mãe, 

começou a ler muito cedo, ainda aos dois anos de idade. Mesmo tendo 
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crescido em uma região universitária na Nigéria, ela tinha contato, inicialmente, 

apenas com livros produzidos na Europa e nos Estados Unidos da América. 

Suas leituras de livros ocidentais que, obviamente, tratavam apenas de 

experiências ocidentais, de crianças ocidentais, influenciaram-na em seus 

primeiros escritos. 

Em todas as primeiras histórias que escrevera, havia personagens como 

aqueles que eram os únicos que conhecia, tinham aquelas mesmas 

experiências, ainda que tão distantes e diferentes das suas; havia neve, 

crianças com cabelos da cor do trigo e longos rabos de cavalo e que adoravam 

quando o sol aparecia nos céus. Adichie (2012) afirma que, após ler apenas 

livros estrangeiros: “eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, 

tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não 

podia me identificar”. Ao conhecer livros africanos, escrito por africanos, ela 

percebeu que outras histórias podem ser contadas, que outros personagens 

podem existir e que as cores mais escuras de seus gizes de cera poderiam ser 

usadas para colorir seus personagens. Assim, “o que a descoberta dos 

escritores africanos fez por mim foi: salvou-me de ter uma única história sobre 

o que os livros são”, continua Adiche (2012). 

Conta-nos, ainda, que sua família era de classe média e que sua mãe 

sempre enviava mantimentos para uma família, de uma aldeia próxima, muito 

pobre. O que ela sempre ouvia sua mãe falar sobre aquela família era que eles 

eram muito pobres, quase não tinham comida, usavam as roupas que já não 

lhes serviam mais. Ela, então, acostumou-se com a ideia de que aquela família 

que eles ajudavam, nada mais era além de pobre. Ao visitá-los pela primeira 

vez, Adiche narra que ficou atônita ao ver que eles produziam uma linda cesta 

de ráfia. Como podiam eles produzir alguma coisa? Não eram apenas pobres? 

Ouvira sempre a única história sobre aquela família e se surpreendera quando 

percebeu que eles eram alguma coisa “além de pobres”. Em sua imaginação 

de criança e pela forma como lhe foi passada, aqueles pobres nada podiam 

fazer na vida, além de vegetar. 

Ela mesma, quando fora estudar em uma universidade nos Estados 

Unidos da América, foi surpreendida com sua colega de quarto que jamais 

imaginaria que ela, uma nigeriana, saberia falar inglês, ou usar um aparelho 

doméstico ou, ainda, que tivesse qualquer representação cultural além daquela 
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chamada por “tribal” ou étnica. Sua colega conheceu apenas uma única história 

sobre a África. No entanto, ela conclui: 

 

Se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo que eu 
conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu 
também pensaria que a África era um lugar de lindas 
paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis, lutando 
guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes 
de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um 
estrangeiro branco e gentil (ADICHIE, 2012). 

 

Na literatura, na história, na filosofia, no cinema, os povos da África, 

depois de tomar um longo fôlego na brecha histórica e na força da luta, 

passaram a soltar a voz, ainda que o ocidente tenha lutado para que essa voz 

não fosse ouvida. No cinema, por seu turno, 

 

Europeus e norte-americanos produziram filmes que 
ensinavam como era o comportamento dos ocidentais e como 
esse comportamento deveria ser reproduzido, mostrando que o 
cinema não seria apenas um meio de diversão, mas também 
poderia sustentar uma tarefa civilizatória. Ao mesmo tempo, o 
cinema hegemônico apresentava ao espectador ocidental as 
culturas desconhecidas, tornando-o mediador epistemológico 
entre o espaço cultural do espectador ocidental e o espaço das 
culturas representadas na tela (NERY, 2014, p. 125). 

 

Esse mesmo estereótipo foi exposto de forma absurda pelo ex-

presidente da França, Nicolas Sarcozy em 2007, na capital do Senegal, Dakar. 

Em seu discurso na Universidade Cheikh Anta Diop, Sarkozy afirmou que:  

 

O drama da África é que o homem africano não entrou o 
suficiente na história. O camponês africano que depois de 
milênios, vive ao sabor das estações, em que o ideal de vida é 
estar em harmonia com a natureza, só conhece o eterno 
recomeço do tempo ritmado pela repetição sem fim dos 
mesmos gestos e das mesmas palavras. Nesse imaginário, em 
que tudo sempre recomeça, não há lugar nem para a aventura 
humana, nem para a ideia de progresso (SARKOZY, 2007).  
 

Uma das questões, no mínimo, curiosas desse discurso regado por 

inconsistências históricas é, justamente, ter sido pronunciado na universidade 

que leva o nome do já referido Cheick Anta Diop, que está entre os mais 



83 
 

importantes do continente, como foi visto anteriormente. Em todo seu discurso 

para os jovens estudantes daquela universidade, Sarcozy aborda as tradições, 

a arte, a culinária, o pensamento mítico, a tradição oral como únicas heranças 

dos povos africanos, rebaixando sua importância em detrimento de um saber 

ocidental institucionalizado. Para legitimar seu discurso, o ex-presidente deixa 

de lado o conhecimento científico, botânico, medicinal, astronômico, filosófico e 

arquitetônico que o próprio ocidente teria herdado desses povos. E vai mais 

além ao afirmar que aqueles jovens têm dentro de si duas identidades, uma 

africana e outra europeia, sendo a europeia responsável pelo apelo da 

liberdade, da emancipação, da justiça e da igualdade. Os três pilares da 

Revolução Francesa não poderiam existir, então, fora do “Velho Mundo” sem 

que seus agentes os levassem às terras bárbaras, salvando-as do animalesco, 

da falta de organização e do limbo do atraso ideológico.  

O argumento de Sarcozy não cristaliza ainda mais os preconceitos pelo 

fato de se referir aos mitos, culturas tradicionais dos povos e suas relações 

com a natureza, mas por encarar todos esses aspectos como sendo inferiores 

às suas próprias concepções culturais, religiosas e políticas, por desabonar as 

construções epistemológicas dos povos diversos africanos em detrimento das 

epistemologias euro-ocidentais e, ainda, colocar todos esses povos em um 

mesmo bojo, como se não tivessem suas organizações sociais e elaborações 

culturais distintas. Aviltar a cultura do outro em detrimento do mesmo é, 

efetivamente, o que Sarcozy faz no dito discurso. Como se pode ver em 

Keita!..., o griot Djéliba não coloca o seu conhecimento numa posição de 

superioridade ao conhecimento ocidentalizado mas, ao contrário, afirma que 

cada construção de conhecimento é diferente entre si tendo, cada uma, a sua 

importância. O que se apresentaria com níveis diferentes de importânica seria, 

segundo seu entendimento, a aplicação e incorporação dessas diferentes 

concepções em determinados grupos. No caso do discurso do político francês, 

é evidente o discurso imperialista. 

Entre as consequências do imperialismo francês, pode-se citar a 

invisibilidade histórica, a imposição do pensamento ocidental, a inferiorização 

dos povos e, ainda, a dissimulação das causas dos problemas continentais. No 

decorrer de seu discurso, o ex-presidente francês afirma que a colonização não 
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é responsável pelo genocídio existente naquele continente, muito menos pelos 

ditadores, pela corrupção, pela prevaricação, pelos desperdícios e pela 

poluição. É mister acreditar que não se pode isentar os sujeitos e grupos 

africanos que perpetuam e sustentam tais ações, no entanto, também não se 

pode excluir o colonizador de ter provocado a disseminação das práticas acima 

descritas. 

Cansados de terem suas histórias contadas por outros, o cinema 

apresentou-se ao continente como uma nova possibilidade de luta contra a 

colonização e a hegemonia epistemológica europeia. Por conseguinte, essa 

história precisava ser recontada e reescrita.  

 

 

2.4.3 A inauguração cinematográfica africana 

 

 

Verónica Revenga (2011) considera que o cinema africano surgiu no 

início da década de 1960, assim como afirma Manthia Diawara (2007), ao dizer 

que a pedra fundamental deste cinema foi o filme Borom Sarret, de Ousmane 

Sembène. De fato, essa década foi marcada por um novo espírito cheio da 

esperança trazida pelo fim da colonização em vários países daquele continente 

e o cinema foi mais um grito, inclusive, pela libertação pós-colonial. Borom 

Sarret é, então, considerado o primeiro filme a ser dirigido por um negro 

africano, em solo africano, que tratava das questões referentes às 

desigualdades sociais do período colonial e que permaneceram após a 

independência. Muito antes dessa data, no entanto, nasceria, segundo a 

concepção de Mahomed Bamba, o cinema africano, uma vez que concorda 

que o nascimento desse cinema se deu no momento em que o primeiro 

africano faz um filme. 1924 seria, assim, a data dessa inauguração, quando 

dirigido por Chemana Chikly, da Tunísia, é filmado Aïn El Ghezal (A moça de 

Cartagena). 

EM 1955, com o filme Afrique sur-Seine, curta-metragem experimental 

filmado por quatro jovens cineastas africanos que residiam em Paris, na 

França, parece brotar o cinema da África Negra como um grito anticolonialista 

e anti-imperialista. Antes, porém, do final da década de 1950, ainda no início do 
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mesmo século, o cinema desembarcou em África, trazendo consigo uma 

função muito diversa daquela para a qual despertaria em meados do século 

XX. Suas primeiras tarefas estavam voltadas para a disseminação da 

propaganda colonial, para a conversão religiosa e cristã e para contribuir com o 

desenvolvimento de uma educação voltada aos interesses dos países 

dominadores. Em 1939, por exemplo, foi fundada a Colonial Film Unit, 

começando suas produções voltadas ao convencimento da população para que 

fossem lutar junto aos seus “senhores” na segunda grande guerra, assim como 

haviam feito na Primeira Guerra. 

Após as independências, alguns governos, tais como o de Gana e da 

Nigéria fundaram suas entidades para o desenvolvimento do cinema em seus 

países. No entanto, de acordo com Revenga (2011), mesmo baseando-se em 

histórias adaptadas das literaturas africanas, os diretores envolvidos nas 

produções, geralmente, eram não-africanos. Um fator que ajudou, em certa 

medida, com o pouco avanço do cinema tão logo às independências foi o fato 

de que a Inglaterra e Bélgica não terem se interessado muito em financiar e 

promover o cinema em suas ex-colônias. Hoje, como é sabido, a Nigéria 

tornou-se a maior produtora de filmes do continente africano com os seguintes 

números entre os anos de 1995 a 1998, coletados pelo Nigerian Film 

Censorship Board, o conselho de censura para o cinema nacional: “858 filmes 

em vídeo foram vistos previamente pelo órgão, incluindo 244 em inglês; 473 

em iorubá; 62 em ibo; e 6 em pidgin (inglês nigeriano)” (BALOGUN, 2007, p. 

196). 

A inauguração cinematográfica na África subsaariana ocorreu, com 

maior ênfase, nas regiões que haviam sido colonizadas pela França, cujos 

desbravadores, em sua maioria, eram, ou já tinham sido, estudantes na Europa 

– mais particularmente na França – e na Rússia. Historicamente, a França 

fomentou o cinema em suas antigas colônias. Obviamente que o país não 

tomou tal postura pela sua bondade e simples interesse no desenvolvimento 

artístico na África, mas interesses escusos faziam parte desses 

financiamentos, como se pode ver:  

 

As políticas culturais francesas – incluindo as dirigidas ao 
cinema – podem ser vistas, em partes, como resultado desse 
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vínculo emocional [a relação entre o governo e os assimilés]. 

Mas isso não pode mascarar a razão subjacente do contínuo 
envolvimento da França com suas ex-colônias: interesse 
próprio. Como Donal B. Cruise observa acertadamente: ‘a 
verdadeira justificativa para o investimento da França na África 
pós-imperial, um investimento muito mais substancial que o 
oferecido pela Grã-Bretanha a suas antigas colônias africanas, 
é a manutenção do prestígio nacional francês’ (ARMES, 2007, 
p 147). 

 

Indivíduos das colônias conseguiam posição de destaque em suas terras 

e viam abertas possibilidades acadêmicas na Europa, os quais eram chamados 

de assimiles ou assimilados36. Tornando-se instruídos, absorviam a cultura 

francesa e integravam-se, até certo ponto, ao mundo do colonizador. Desse 

assimilés sobressaíram-se alguns no campo do cinema e outros chegaram a 

ser os primeiros governantes pós-coloniais (ARMES, 2007). 

 

 

2.4.4 Os desafios da produção e o financiamento internacional francês 

 

 

O financiamento, por seu turno, é um fator que pode ser considerado 

como inibidor de uma total independência do cinema na África, pois alguns 

pesquisadores acreditam que essa dependência proporciona e potencializa o 

desinteresse pela efetivação de políticas públicas voltadas para o setor 

cinematográfico. Esse cenário que leva à dependência de financiamentos 

cedidos por governos europeus, principalmente o francês, como é o caso aqui 

exposto, não permite uma efetiva descolonização dos países africanos. Como 

afirma Paulo Marcondes (2009):  

 

Num e noutro caso, das coproduções e do incremento de 
políticas públicas, há que se reconhecer que o caráter 
autônomo dos filmes dependerá da efetiva liberdade, 
econômica e política, para que o cineasta possa melhor se 

                                                             
36A França, em particular, tinha uma política muito forte para ocidentalizar os africanos de suas 

colônias. Assim, os colonizados poderiam instruir-se segundo os cânones ocidentais, falando 
muito bem o francês, tomando para si sua história, costumes, filosofia e outros aspectos 
necessários para “europeizar” esses indivíduos, chamados de lesassimilés ou assimilados. 
Esses indivíduos tinham alguns direitos diferentes dos não-assimilados perante o governo 
francês e colonial. 
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lançar à aventura experimental. A referência aos novos modos 
de dizer o não-dito, de assumir o lugar da fala pós-colonial, 
depende disso. Vencer o dirigismo econômico empresarial ou 
político estatal torna-se um grande desafio para o cinema 
periférico em contexto global (MARCONDES, 2009, p. 214).  

 

Ainda que seja, nesse caso, um cinema produzido por africanos, muitas 

vezes o cineasta está sob o jugo do financiador. O agente financiador, 

geralmente, espera encontrar nesses filmes os aspectos voltados para uma 

prática cultural pré-colonial ou mítica, além de questões que fortaleçam os 

ideais ocidentais em relação aos povos da África.  

Voltando ao caso da França, Roy Armes (2014, p. 29) apresenta as 

condições dos financiamentos franceses no cinema africano: “muitos filmes 

africanos atuais resultam, de fato, da política cultural francesa [que], apesar da 

boa intenção, isso resultou na produção de filmes de gueto”. A política 

cinematográfica francesa, em parte em resposta ao cinema de Hollywood, 

acabou por incentivar a produção de filmes com pouca expressão dentro do 

continente africano, uma vez que não representavam a realidade dos povos 

envolvidos, mas sim aspectos esperados pelo público europeu. Desse modo, 

consoante a Raphaël Millet, “não é a política de apoio francesa que ajuda a 

cinematografia do sul, mas é esta que ajuda a política cultural francesa” 

(MILLETapud ARMES, 2014, p. 31). 

Mesmo após a descolonização oficial, o interesse francês ainda era 

grande pela África, a ponto de ser criado o Ministério da Cooperação com fins 

específicos voltados a fortalecer sua ligação com as antigas colônias africanas 

(ARMES, 2007). No entanto, a França não investia no desenvolvimento e 

melhoria da infraestrutura cinematográfica na África pois, dessa forma, suas 

antigas colônias continuariam dependentes de sua ajuda. Armes (2007) nos 

informa que o Egito foi um dos poucos que conseguiu criar tal infraestrutura e 

se desenvolver significativamente na produção fílmica. Essa infraestrutura 

deficitária refletia-se, inclusive, no número pouco expressivo de salas de 

exibição, nos países intitulados “francófonos”. Assim, o mercado interno pouco 
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podia favorecer e manter as produções37. Dentre as produções dos vários 

países que Armes nos apresenta, quatro deles, todos ao sul do Saara,  

destacam-se pela produção regular, são eles: “a Costa do Marfim (26 filmes de 

13 cineastas), Mali (25 filmes de 11 cineastas), Burkina Faso (40 filmes de 20 

cineastas) e Senegal (47 filmes de 21 cineastas) ” (ARMES, 2007, p. 167). 

Na Costa do Marfim, apenas quatro de seus diretores não foram 

formados em Paris; o Mali tem a maioria de seus cineastas formados na 

Europa ou Rússia, além de serem escritores profissionais; o Senegal, por sua 

vez, tem um dos cinemas mais importantes dessa região africana, tendo 

também seus principais diretores formação em escolas internacionais, exceto 

Ousmane Sembène; Burkina Faso é o país, nesse grupo, que mais se destaca 

dentre todos, uma vez que nele está sediada a Fepaci (Federação Pan-africana 

de Cineastas), teve a primeira escola de cineastas da região e é o palco do 

maior festival de cinema do continente, o Fespaco (Festival Pan-africano de 

cinema e televisão de Ouagadougou). Além disso, tem uma grande produção 

cinematográfica: “Cinematograficamente falando, [é] um país excepcional, uma 

espécie de farol africano” (BACHY apud ARMES, 2007, p. 169). 

A produção fílmica africana despertou grande interesse dos governos 

franceses, pois, como já vimos, além de ser um modo da França continuar 

influente em suas ex-colônias e, por conseguinte, favorecer a manutenção de 

relações comerciais, esse país europeu se beneficiava diretamente com tais 

realizações na África. O que foi chamado de “vínculo emocional”, como foi visto 

na citação de Armes (2007), é uma das características da chamada la 

francophonie, termo usado para ligar a produção cultural e o desenvolvimento 

econômico (ou melhor, a exploração de bens primários) dos países colonizados 

pela França e que continuariam “preocupados em manter laços privilegiados 

com a antiga potência colonizadora dentro da perspectiva do pós-colonialismo” 

(NZÉLOMANA apud ARMES, 2007, p. 170). A chamada francophonie, nesses 

termos, seria uma maneira da França ampliar sua influência e seu poder fora 

da Europa: 

 

                                                             
37 Roy Armes (2007) faz uma longa exposição sobre  o desenvolvimento cinematográfico, a 

quantidade de cinemas existentes e o número de filmes produzidos nas ex-colônias francesas 
tanto ao norte quanto ao sul do Saara. 
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O conceito francês de patrimônio é amplo o suficiente para 
englobar as produções culturais da área francófona. Assim, os 
cinemas francófonos de alhures (cinémas d’ailleurs) – mesmo 
que sejam em outra língua, como baulê, wolof, diúla, etc. – 
tornam-se “franceses” (a mudança é fácil) e podem, portanto, 
ser incorporados estatisticamente na avaliação da 
disseminação da cultura francesa no mundo (MILLET apud 
ARMES, 2007, p. 171, grifo do autor). 

 

A cooperação francesa, claramente beneficiando política e 

economicamente o financiador, também serviu como “órgão censor”, ao 

escolher que tipo de filme seria ou não rodado com os aportes das entidades 

financiadoras. Por exemplo, Armes (2007) declara que um filme do cineasta 

Ousmane Sembène, La noir de… (1966), foi censurado e teve seu 

financiamento negado, uma vez que se tratava de temas delicados para os 

franceses, o tema da migração africana pós-colonial para a Europa e a forma 

como esses indivíduos eram tratados ao chegarem a seus destinos. 

Percebemos que filmes com temáticas próximas a essas, tratando sobre a 

exploração do trabalho, o preconceito e a intolerância sofrida por africanos na 

diáspora não eram vistos com bons olhos. Ainda assim, muitos filmes sobre 

esses temas conseguiram financiamentos e colaboração técnica com órgãos 

internacionais. 

Uma das exigências daqueles órgãos era a apresentação de um roteiro 

inteiro escrito em língua francesa, nesse caso em particular; e, ainda, que o 

filme agradasse ao público francês, como passou a ser exigido na década de 

1990. Os filmes deveriam também contar histórias narradas pelos povos 

africanos, histórias de seus povos, suas culturas, suas experiências de vida 

“genuinamente” africanas, étnicas, voltadas para as tradições religiosas e 

culturais que tanto agradavam ao público europeu, além das temáticas da 

guerra, da fome e de como o continente precisava de um herói vindo do 

ocidente para salvá-los da perdição. Como os louros seriam todos devotados à 

França, uma vez que a produção de la francophonie era considerada francesa, 

“nos anos de 1990, os únicos filmes apoiados eram aqueles capazes de 

‘agradar’ um público francês, de serem exibidos em festivais de cinema, 

sobretudo em Cannes” (LEVIÈRE apud ARMES, 2007, p. 174). 
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A exibição em festivais desses filmes, inclusive, tornou-se, muitas das 

vezes, as únicas possibilidades de projeções com um grande público. Portanto, 

“festivais internacionais estão se tornando uma rede de transmissão e 

exposição para muitos filmes que têm dificuldade em encontrar um distribuidor 

para lançamento em salas "normais" em cada território” (REILHAC, 2004, p. 

18). O autor usa o termo “salas normais” para se referir ao fato que o cinema 

de autor ou “Cinemas do Sul”, como é gritante no caso do cinema africano, 

ainda hoje são exibidos como uma categoria particular referindo-se ao território 

geográfico ao qual pertence o autor. No caso da África, os festivais ainda 

colocam seus filmes sob o título de Cinema africano, deixando de lado as 

classificações segundo as temáticas que apresentam. Um filme de terror 

realizado por um autor africano é, ainda hoje como na década de 1990 – na 

qual foi produzido Keita! O legado do griot – um filme africano; um filme de 

aventura ou romance, produzido naquele mesmo continente, geralmente não 

estará concorrendo nas categorias Romance ou Aventura, mas como filme 

africano, ou filme estrangeiro. 

 

 

2.4.5 África, por um cinema emancipatório 

 

 

Ao se apropriar da possibilidade tecnológica que é o cinema, vários 

povos estabeleceram um diálogo alicerçado no lugar que ocupam no mundo, 

procurando desenvolver um novo centro de conhecimento que se destacasse 

como agente e não como subalterno, no mundo “civilizado”. Esse diálogo pôde 

promover o combate aos estereótipos e ajudar na reconstrução da história e 

identidade dos povos. Pois, sendo que “o cinema, desde muito cedo, e não só 

nos países africanos, cumpriu um papel fundamental na construção do 

imaginário moderno” (TAVARES, 20013, p. 467), ele poderia, muito bem, ser 

apropriado pelo colonizado, na tentativa de, agora, emancipar. Foi o que 

fizeram alguns diretores africanos. 

Esses diretores, periféricos em relação ao centro euro-ocidental, 

portanto, tomaram inicialmente as configurações que pudessem trazer à tona 

uma nova forma artística com o intuito de permitir, até certo modo, um olhar 
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emancipatório que, até então, estava marcado predominantemente no campo 

da luta política e da literatura. Verónica Revenga (2003, p. 7) sustenta que “os 

africanos tomaram a câmara como um meio para combater os mitos que 

tinham justificado a conquista [colonial] ”38 (Tradução nossa).  

Cheick Oumar Sissoko, cineasta do Mali, um dos mais reconhecidos do 

cinema africano, em entrevista ao site afreaka.com (2014), discorre sobre a 

necessidade de o cinema reafirmar sua importância para a sociedade africana. 

Segundo ele, essa manifestação artística tem um papel fundamental na 

conscientização da sociedade no que se refere aos direitos e deveres dos 

cidadãos, bem como sua afirmação perante as demais comunidades e a si 

próprio enquanto sujeito agente de sua história. Na entrevista, Sissoko diz que, 

“o cinema tem que criar uma mentalidade, tem que permitir o desenvolvimento 

da consciência […] tem essa capacidade pedagógica de abrir os olhos e de 

fazer com que as pessoas entendam o papel da África na humanidade” 

(SISSOKO, 2014). Assim, o cinema africano, como um todo, deveria, cada vez 

mais, se autoafirmar, provocando, por conseguinte, a autoafirmação da 

sociedade. O cineasta africano, por sua vez, tem o papel de trabalhar nas telas 

as questões particulares e sociais. Assim, aproxima-se do que corrobora 

Thiong’o (2007, p. 29): “a experiência interna, não importando quão íntima e 

pessoal seja, não é independente da esfera pública, da vida pública e política”. 

Quando indagado sobre como escolheu os temas para seus filmes, 

Sissoko afirmou que estes partiram de problemas sociais presentes em seu 

país, fazendo parte, por um lado, de sua experiência de vida; e, por outro, da 

realidade de tantos outros países africanos ajudando, assim, o posicionamento 

crítico do povo do Mali acerca das decisões sociais. Nesse sentido, os 

problemas de uma comunidade não estão limitados apenas a ela, estendendo-

se sobre vários Estados africanos; o cinema militante, por sua vez, continua 

sendo imprescindível no continente. A ideia do pan-africanismo, ainda de 

acordo com Sissoko, deveria voltar a ser fortalecida, uma vez que o cinema 

tem as armas necessárias para empreender um combate pan-africanista diante 

dos aspectos da colonização que continuam presentes. Esse combate deve 

                                                             
38 No original : “los africanos tomaron la cámara como medio para combatir los mitos que 

habían justificado la conquista [colonial]” 
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acontecer diante das questões políticas, civis e de identidade presentes em 

todo o território.  

A afirmação feita por Guy Hennebelle acerca dos cineastas argelinos, 

entre as décadas de 1960 e 1970, exemplifica essa mesma questão entre os 

cineastas subsaarianos: “Repetiam [os cineastas argelinos] que a conquista da 

independência nacional não significava chegar ao fim do caminho, que era 

preciso avançar até a libertação social e econômica” (HENNEBELLE, 1978, p. 

150). Os cineastas africanos, na concepção desses pensadores, precisariam 

continuar criando e produzindo a partir de suas experiências e das vivências 

dos povos no que diz respeito à cultura e relações políticas, éticas, estéticas e 

religiosas. Essa criação deve ser desenvolvida com os olhares dos sujeitos 

africanos, suas comunidades e grupos socias que, ao mesmo tempo em que 

olham para si mesmos, enxergam a realidade do continente e de seus povos. A 

descolonização da mente passa pelo campo do pan-africanismo no sentido de 

tratar os aspectos endógenos do continente negro, bem como as 

consequências da colonização e da modernidade de forma global. 

No entanto, visando essa emancipação epistemológica, que seria a 

descolonização das mentes defendida por Thiong’o, acredita-se que o 

posicionamento afrocentrado seria imprescindível para o êxito de tal 

empreendimento.  Pois, de acordo com Frodon (2004, p. 9), “o cinema é uma 

boa forma para interrogar o mundo”39 e também um meio para, além de 

interrogar, provocar possíveis saídas e resoluções para as questões que se 

colocam diarimente na vidade todos indivíduo, africano ou não. Para o autor, “a 

arte cinematográfica tem o dever de desmascarar a descolonização parcial da 

maioria dos estados na África” (THIONG’O,2007, p. 31). Acredita-se que, 

seguindo sua ideia, ainda que possa parecer impositiva e autoritária, o cinema 

teria as possibilidades de tornar visíveis esses aspectos tão característicos da 

persistente colonização da mente que atua de forma rasteira, mas que, no 

entanto, tem consequências sérias para o continente africano Seria essa 

manifestação artística, então, mais uma arma a favor da descolonização, mas 

com o cuidado para que não sofresse o engessamento de ter uma “utilidade” 

prática como sua única função.  

                                                             
39No original: « le cinéma est un bom moyen d’interroger le monde réel » 
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De acordo com Mahomed Bamba (2008, p. 6),  

 

O engajamento político e panafricanista do cineasta africano 
não se traduz apenas por uma volta incessante e 
esquizofrênico para o passado, mas o situa também no 
presente. Nos filmes africanos os temas fortes de atualidade 
são abordados sem complacência. O espaço fílmico funciona 
de maneira genérica e simbólica. A representação de um fato e 
de uma realidade sócio-política em um determinado país não 
vale apenas por este país, ela concerne simbolicamente a 
todos os países africanos. 

 

 Os cinemas que apresentam características pan-africanas têm a 

oportunidade de oferecer as possibilidades de uma arte que traz à tona os 

problemas do continente, mobilizando a população em busca de soluções; mas 

também oferecem um sentimento de pertencimento, de reconhecimento e 

autoafirmação dos povos e de suas identidades. As temáticas que são 

desenvolvidas por muitos cineastas africanos sempre envolvem questões 

voltadas às identidades nacionais e à realidade política e cultural. Destacam-se 

alguns exemplos: os governos ditatoriais e corruptos, como em Guimba: um 

tirano, uma época (1995), de Sissoko; a situação degradante que muitas 

mulheres estão expostas, como em Moolaadé (2004), de Ousmane Sembène; 

a oposição tradição e modernidade, como em Touki Bouki (1973), de Djibril 

Diop Mambéty, ou em Keita! O legado do griot (1996), de Dany Kouyaté que, 

por sua vez, pode ser analisado como um filme com aspectos pan-africanos 

mas também afrocêntricos. 

Alguns filmes, no entanto, saem dessas temáticas, como Dakan (1997), 

de Mohamed Camara, que conta a história de dois jovens homossexuais e os 

conflitos que vivem por conta do amor que sentem um pelo outro. Acredita-se 

que essa última questão, em nenhuma hipótese, limita-se ao continente negro, 

mas está presente no dia a dia de tantos jovens que sofrem o conflito de não 

se adequarem à sociedade heteronormativa na qual se inserem; ou como 

Finzan (1989), de Cheick Oumar Sissoko, no qual se depara com um problema 

que diz respeito a vários países africanos, a excisão feminina40, e, em um 

contexto mais amplo, também a violência moral e intelectual que muitas delas 

                                                             
40 A mutilação genital sofrida pelas mulheres. 
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sofrem. Esse problema, no entanto, de acordo com  UNESCO; UNICEF; OMS 

(2009) não é restrito à África.  

A seguir, são apresentados alguns dos diretores que mais se 

destacaram na história do cinema na África, até a década de 1990, na qual foi 

produzido o filme a ser trabalhado no capítulo seguinte: Keita! O legado do 

griot. Foi escolhida, entre as realizações de alguns cineastas, aquelas que se 

tiveram acesso e que incluíssem em suas temáticas as questões da 

colonização persistente e da descolonização das mentes, em vista às 

emancipações pós-independências. Assim, Ousmane Sembène, Souleymane 

Cissé, Idrissa Ouedraogo e Djibril Diop Mambety são os cineastas que serão 

reportados nesse subcapítulo. Começando com Sembène e seu primeiro 

trabalho, Borom Sarret (1963), pois é considerado, pelos teóricos do cinema 

africano abordados nesse trabalho, o primeiro filme africano que tem o próprio 

povo africano como protagonista. Ainda que um grupo de estudantes africanos 

tenham, em 1955, filmado um curta-metragem, Sembène é considerado o 

primeiro cineasta a dar vez e reconhecer, no cinema, o sujeito africano 

(DIAWARA, 2011). 

 

 

Ousmane Sembène, cineasta que primeiro retratou a África por seu 

próprio povo41 

 

 

Em Manthia Diawara (2011), encontra-se a melhor imagem e descrição 

do primeiro grande cineasta da África negra, Ousmane Sembène. Diawara nos 

apresenta um cineasta que fazia questão em se parecer com as pessoas 

comuns africanas, com os trabalhadores, aldeões, pessoas como ele que tanto 

representara em suas realizações cinematográficas. Sempre usava, estando na 

África ou Europa, roupas e acessórios que eram comuns aos negros africanos 

ou diaspóricos de ambos continentes. Apesar de seu estilo aproximar-se 

                                                             
41 As informações sobre as fichas técnicas e sinopses dos filmes citados nesta seção foram 
pesquisadas nos seguintes sites: http://www.festival-cannes.com/pt/ e http://cine-
africa.blogspot.com.br/ 
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também à modernidade, é com a representação do mundo rural e 

revolucionário africano que ele se posiciona contra a política de la 

francophonie, defendida por alguns líderes africanos após as independências: 

 

O próprio aspecto e linguagem corporal de Sembène eram uma 
diatribe contra os africanos de fato e gravata que falavam com 
voz anasalada para imitar o sotaque parisiense e insistiam em 
fazer as coisas em África à maneira francesa (DIAWARA, 2011, 
p. 22). 

 

Suas personagens não se acomodavam diante das situações adversas 

do cotidiano, sempre questionavam a vida e a organização do mundo a que 

pertenciam, almejando mudanças que pudessem melhorar suas existências. 

Assim, sempre estavam presentes em seus filmes, os primeiros principalmente, 

as oposições entre o moderno e o tradicional, o campo e a cidade, periferia e 

centro, burguesia e proletariado, entre outros. A maior colaboração que deu ao 

cinema na África foi ter colocado na tela ideias contrárias e opositoras às ideias 

coloniais e pós-independências que ainda colonizavam e teimavam em imperar 

entre as populações. Por isso, ele foi um opositor da la francophonie, tinha 

sempre a intenção de que o espectador se posicionasse contra a elite 

burguesa pós-colonial, como afirma Diawara (2011, p. 22):  

 

Numa palavra, as contribuições-chave de Sembène para o 
mundo do cinema residem no valor que conferiu à imagem 
africana e no facto de lhe ter dado uma voz, por oposição a 
Hollywood e aos cinemas coloniais que negavam aos africanos 
uma linguagem própria e um lugar na história moderna. 
Enquanto realizador progressista, acreditava que a mudança 
deveria provir das mãos do grupo que anteriormente fora 
desprovido de rosto e de voz nos filmes ocidentais e 
antropológicos. 

 

Em Borom Sarret (1963), com realização, argumento e diálogos de 

Ousmane Sembène e montagem de André Gaudier, o protagonista é um 

homem do povo, um condutor de carroça que trabalha em Dakar, capital do 

Senegal. No título do filme, uma expressão em wolof, um dos idiomas falados 

naquela região, e significa, numa tradução livre, “carroceiro”. O filme em língua 

francesa, narra o dia do condutor e, de maneira flagrante, mostra as dualidades 

de Dakar, com seus casarões de luxo da elite burguesa e os casebres e bairros 



96 
 

sem saneamento das periferias da mesma cidade. Uma estrada separa a 

Medina, bairro periférico no qual está resguardada a tradição, a religiosidade e 

a vida em comunidade – o grupo, o coletivo, tão estimado por Sembène, e o 

Plateau, com sua modernidade gritante e tão distanciada da realidade das 

periferias. Os casebres da Medina nem se comparam aos prédios do Plateau. 

   O carroceiro faz de táxi a carroça e, por (des)ventura, é contratado por 

um cliente rico. Leva-o até um bairro rico de Dakar, no qual não permitiam 

aquele tipo de “veículo”. Por consequência, tem sua carroça apreendida e é 

multado por transgredir o espaço da elite burguesa. Claramente, Sembène, ao 

confrontar os espaços da cidade, aponta os grandes problemas sociais que 

persistem, mesmo em um Estado pós-independência. 

 

Fotograma 1 – cena do filme Borom Sarret. 

 

La noir de…, outro filme de grande repercussão de Sembène, filmado 

em 1966, foi seu primeiro longa-metragem. No enredo, uma jovem do Senegal 

chamada Diouana vai trabalhar na França, na casa de um casal francês que 

tinha negócios em Dakar. O filme inicia já com a protagonista desembarcando 

na França, muito bem vestida, como uma pessoa ilustre que desce do navio, 

tendo um motorista à sua espera. Só depois, quando ela chega ao seu destino, 

é que nos damos conta que, na verdade, trata-se de uma empregada 

doméstica e não de uma “madame”. Fora contratada apenas para cuidar dos 

filhos do casal, no entanto, ao chegar, vê-se em outra situação, tendo que 

lavar, cozinhar, arrumar a casa, além das funções de babá. Ela sempre está 

trabalhando muito bem arrumada, com sapatos de salto alto, vestidos 
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alinhados, pois não quer se entregar ao trabalho de faxineira, uma vez que não 

tinha sido contratada para tal serviço.  

Para piorar sua situação, não recebia salários, nem tinha amigos 

naquela terra, além de ser tratada, algumas vezes, como peça exótica da 

cozinha dos patrões. Sem mais forças para lutar contra aquelas circunstâncias, 

recorre à única intervenção que, para ela, resolveria de fato seu infortúnio: o 

suicídio. Em sua última frase, expressando a virtude e a dignidade sempre 

presentes nos filmes de Sembène, Diouana pensa: “Ela [a madame] queria me 

manter aqui como escrava”. Nesse momento, abre a porta do banheiro, e na 

cena que segue, já nos é apresentada morta na banheira, com a garganta 

cortada por uma navalha e o sangue manchando a água na qual está imersa. 

Como se viu anteriormente, esse filme não foi financiado pelo governo francês, 

pois faz uma crítica desnuda e sangrenta da real situação da maioria 

esmagadora dos negros africanos que foram trabalhar naquele país.  

 

     
Fotograma 2 – cena de La noire de…   Fotograma 3 – cena La noire de…. 

     
 

 Ousmane Sembène também dirigiu Niaye (1964); Emitai (1971), 

ambientado no início da década de 1940, em uma aldeia senegalesa. Enquanto 

os homens foram enviados forçosamente à França para lutarem na II Guerra 

Mundial, as mulheres que ficaram, resistiram em entregar a colheita de arroz 

aos franceses. Mais um filme sobre o desenrolar da história do Senegal e 

outros povos da África foi censurado e proibido em seu país de origem; Xala 

(1975); Ceddo (1977); Camp de Thiaroye (1988), que narra o retorno ao 

Senegal de soldados que foram lutar junto à metrópole, em 1944, contra os 

alemães durante a II Guerra Mundial. Enganados pelas promessas para o pós-
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guerra, assim como foi enganada Diouana (de La noir de…), a decepção é a 

única remuneração ou gratificação que receberam. A película recebeu o 

Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza em 1988; Guelwaar (1993); Faat 

Kiné (2000); Moolaadé (2004), último filme desse realizador, trata da prática 

brutal da excisão feminina e a resistência de mulheres da aldeia contra tal 

costume; entre outros. Sembène faleceu em 2007.  

 

 

Souleymane Cissé, críticas à nova burguesia e às disputas trabalhistas na 

África 

 

 

Souleymane Cisse é um cineasta do Mali, estudou em Dacar e em 

Moscou no V.G.I.K (Instituto do Estado de Cinema de Moscou). Entre os filmes 

que dirigiu estão Den Muso (1975), Yeelen (1987) e Finyé, (1982). Em 1975 

lança seu primeiro longa-metragem e também o primeiro de seu país, Den 

Muso. Todo diálogo do filme é em bambara, um dos idiomas do Mali. Narrando 

a história de uma jovem que é estuprada e engravida de seu algoz, o diretor 

aborda a situação das mulheres e a vida nas cidades de seu país na década de 

1970. Em 1977/1978 lança Baara, acerca de um jovem que, deixando a zona 

rural, vai trabalhar como carregador de ganho nas ruas da cidade. O autor 

apresenta a temática do trabalho na cidade, denunciando as disparidades entre 

a vida dos trabalhadores e dos donos dos meios de produção. 

 

     

Fotograma 4 – cena de Den Muso.          Fotograma 5 – cena de Den Muso. 
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Yeelen (1987) foi um de seus principais filmes, recebendo por ele, 

naquele mesmo ano, o Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes. Essa 

produção muito agradou ao público e a crítica internacional, tratando da história 

de um antigo feiticeiro que retorna à sua aldeia a fim de matar o próprio filho. O 

jovem, no entanto, sai à procura do tio, na esperança de que este o ajude a 

vencer seu pai. Diawara (2007) conta que, quando Yeelen venceu o grande 

prêmio de Cannes, o presidente e membros do governo do Mali foram saudar 

Cissé no aeroporto. Diawara também classifica esse filme no gênero do 

realismo mágico, e afirma que ele é um dos poucos filmes que se distanciam 

de Borom Sarret, “A gramática de Borom Sarret ainda influencia o cinema da 

África ocidental. Existem algumas exceções, como exemplificadas pelo 

realismo mágico de Yeelen […], a colagem pós-moderna de Touki Bouki” 

(DIAWARA, 2007, p. 67). 

Um dos filmes considerados mais críticos da realidade pós-

independência africana, dirigido por Cissé é Finyé, de1982. Finnyé se lança 

num período histórico no qual a luta pela educação estava fincada na luta pela 

melhoria de vida e pelas independências. No enredo, enquanto a prestigiosa 

elite comprava bolsas de estudo para os seus, a grande população nunca tinha 

oportunidade de tê-las, independente de resultados favoráveis nos exames. 

Nesse turbilhão, dois jovens se enamoram, ela rica, com sua bolsa garantida, e 

ele pobre, engajado no movimento estudantil: “Inspirado nas greves estudantis, 

tornou-se um filme profético que continua a influenciar o movimento juvenil 

contra o neocolonialismo e as ditaduras militares na África ocidental” 

(DIAWARA, 2007, p. 65). Em 1983, recebeu o Grande Prêmio no Fespaco, 

Burkina Faso. 

 

   

 Fotograma 6 – cena de Finyé.   Fotograma 7 – cena de Finyé. 
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Idrissa Ouedraogo e o diálogo entre a tradição e a modernidade 

 

 

Cineasta de Burkina Faso, Idrissa Ouedraogo iniciou seus estudos em 

cinema na primeira escola de cinema da África subsaariana, o Institut Africain 

d'Études Cinématographiques, na capital de Burkina Faso, aprimorando seus 

conhecimentos na União Soviética e em Paris42. Seu primeiro longa-metragem 

data de 1986, Yam Daabo. Seu segundo trabalho foi Yaaba, em 1989. Uma 

história de amizade entre uma criança e uma anciã que vive isolada da aldeia, 

pois foi acusada de feitiçaria. As tramas que se desenrolam no filme, 

geralmente, partem sempre do ponto de vista da criança. Pela grande 

qualidade, Yaaba atingiu grande sucesso em Cannes, em 1989. O cineasta, 

com toda sua qualidade técnica, reuniu uma equipe de profissionais 

internacionais entre produtor, maquiador, diretor de fotografia, entre outros. 

Com essa qualidade técnica e de criação, Elisabeth Lequeret (2004, p. 57) 

afirma que: “Com diálogo brilhante e sóbrio, onde toda a atenção está voltada 

para os atores(não-profissionais), o jogo está cheio de recursos naturais 

servido uma mise en scène com uma sobriedade impecável.”43 

 

    
 Fotograma 8 – cena de Yaaba.     Fotograma 9 – cena de Yaaba. 

 
 
Yaaba conquistou vários prêmios em 1989: Prêmio da Crítica no festival 

de Cannes, Prêmio da Crítica e da Melhor Música no Fespaco e Prêmio de 

                                                             
42Dados obtidos em http://cine-africa.blogspot.com.br/2011/03/idrissa-ouedraogo-yaaba1989. 

html#more. 
43 No original : “aux dialogues vifs et sobres, où toute l’attention du réalisateur se porte sur les 

acteurs (non-professionnels) dont le jeu plein de naturel est servi par une mise en scène d’une 
sobriété impeccable.” 
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Ouro do Tokyo International Film Festivel44. Seu filme Kini and Adams (1989), 

narra a história de dois amigos agricultores pobres, que vão para a cidade 

grande tentar uma vida melhor. A temática do campesinato e o êxodo rural 

continuaram presentes após os primeiros filmes de Sembène. Kini and Adams 

foi o vencedor do Prêmio do Júri em Cannes, no mesmo ano.  

 

    

Fotograma 10 – cena de Kini and Adams.     Fotograma 11 – cena de Kini and Adams. 
 

 

Djibril Diop Mambety, o cinema irônico e experimental45 

 

 

Nascido no Senegal, em 1945, Djibril Diop Manbety, chamado de “o pós-

moderno”, por Diawara (2007), foi um dos maiores realizadores africanos, pois 

mostrou-se um cineasta de vanguarda, com caráter experimental na maioria de 

seus filmes. Foi ator de teatro em Dakar, mas expulso da companhia por 

indisciplina. Após sua expulsão, lança-se ao campo do cinema, ainda que sem 

nenhuma experiência. Roda seu primeiro curta-metragem em 1969, Contras’ 

City, aos 24 anos de idade, trabalho experimental que carrega consigo uma 

forte dose de ironia ao satirizar a arquitetura da cidade de Dakar. Entre suas 

realizações fílmicas, estão Badou Boy (1970), seu primeiro longa-metragem, e 

Touki Bouki (1973), considerada sua obra-prima. 

Desde seu primeiro trabalho no cinema, Mambety já mostrara uma de 

suas principais características enquanto cineasta: a ironia refinada contra os 

aspectos persistentes da colônia no período pós independência. Essa temática, 

portanto, o pós-independência, estará sempre presente, algumas vezes mais 

                                                             
44 http://cine-africa.blogspot.com.br/2011/03/idrissa-ouedraogo-yaaba-1989.html#more 
45As principais informações biográficas e cinematográficas sobre Mambety foram encontradas 

nos seguintes sites: www.africansucess.org e www.cine-africa.blogspot.com.br  
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aparente, outras mais discreta; porém, sempre muito bem visível, apesar dessa 

afirmação parecer uma contradição. Em Badou Boy, a história centra-se em um 

adolescente que se torna o mais procurado da polícia, uma vez que, entre seus 

melhores divertimentos está a aventura e o enfrentamento das leis e das 

autoridades locais. O filme trata da posição do marginalizado na sociedade e 

das possibilidades que tem de melhorar sua vida. Suas primeiras cenas 

mostram as preparações para a filmagem, mostrando câmeras, fotógrafos e 

atores em concentração. Badou Boy foi o ganhador do Prêmio Tanit de Prata 

no Festival de Cartago, na Tunísia em 1970 e da Medalha de Ouro no MIFED, 

em Milão, Itália.46 

 

    
 Fotograma 12 – cena de Badou Boy.             Fotograma 13 – cena de Badou Boy. 

 
 
Touki Bouki, lançado em 1973, tornou-se uma referência no cinema 

africano, sendo considerado a primeira película africana de vanguarda 

(DIAWARA, 2007). Mory e Anta são as personagens principais, um casal de 

jovens senegaleses que sonha em ir embora para Paris, França, viver tudo o 

que aquela cidade poderia ofertar de melhor. O enredo entrelaça aspectos do 

moderno e do tradicional logo no início da trama quando, após uma longa cena 

de um garoto cuidando de uma boiada, Mory, em sua motocicleta com uma 

cabeça de touro amarrada no guidão, acelera nas ruas da periferia de Dakar. A 

cena surpreende com a ideia de Mory estar sobre um touro motorizado, a 

modernidade casada com a tradicional criação de bovinos. A intimidade do 

jovem com sua moto e a influência com a tradição é tão gritante que, em uma 

determinada cena, ao parar em baixo de uma frondosa árvore, ele laça a 

motocicleta e a amarra no tronco da planta.  

                                                             
46 Segundo informações de cine-africa.blogspot.com.br 
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Touki Bouki rejeita o didatismo de muitos filmes africanos, em 

favor do uso lúdico da ironia e da paródia. Os crimes cometidos 
por Mory e Anta, para obter as passagens, certamente 
parodiam os apuros pelos quais muitos senegaleses passam 
ao tentar imigrar para a França (DIAWARA, 2007, p. 70). 

 

 A tradição, que está tão presente na figura de Mory, é um dos motivos 

para que o casal queira deixar Dakar, além da pobreza na qual vivem. Eles 

farão o que tiverem ao alcance no intuito de conseguir o dinheiro para arcar 

com os custos da viagem. Nesse intento, uma série de acontecimentos e 

tentativas de golpe se sucedem, a maioria sem efeito benéfico para o plano dos 

jovens. Após várias tentativas darem errado, eles visitam um amigo 

homossexual de Mory. Na casa, conseguem roubar dinheiro, roupas e o carro 

da vítima. Na cena que segue, ludicamente, Mory está nu, de pé dentro do 

conversível roubado, como que desfilasse pelas ruas da capital, fazendo um 

discurso para a multidão que o assistia. Uma cena aparentemente fora da 

realidade, mas que também é uma crítica às mentiras e à falta de 

governabilidade dos dirigentes de seu país. Touki Bouki ganhou o Prêmio 

especial do Júri no festival de Cinema de Moscou, Rússia e o Prêmio 

Internacional da Crítica, em Cannes.47 

 

     

  Fotograma 14 – cena de Touki Bouki.           Fotograma 15 – cena de Touki Bouki. 

 

 

 O sentimento pan-africanista e anti pós-colonialista sempre esteve 

presente no cinema africano ao sul do Saara. A sétima arte foi apropriada 

culturalmente para que os sujeitos africanos pudessem ter mais um 

                                                             
47www.africansucess.org 
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instrumento contra as falácias, enganações, alienações e, consequentemente, 

dominações ideológicas tanto de suas antigas colônias quanto de seus novos 

dirigentes ou sua elite burguesa, que florescia nos anos pós-independências. 

Seja no didatismo de Sembène, ou no cinema que, transcendendo os limites do 

real, seja lúdico e irônico, os filmes não se afastam de um cinema 

emancipador, como Touki Bouki. Aspectos anticolonialista e de concepção 

afrocêntrica podem ser encontrados em alguns dos filmes citados 

anteriormente. No entanto, um dos que mais chamou a atenção foi Keita! O 

legado do griot, do cineasta burkinabê Dani Kouyaté. Nele, a compreensão 

afrocentrada das possibilidades de uma emancipação cultural e educacional é 

o que direciona seu enredo.  
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3 KEITA! O LEGADO DO GRIOT  

  

 

No presente capítulo, analisa-se mais diretamente os possíveis aspectos 

da afrocentricidade, discutidos nos capítulos anteriores, presentes no filme 

Keita! O legado do griot, do cineasta Dani Kouyaté. Apresenta-se, brevemente, 

a biografia do cineasta, considerando sua intrínseca ligação com a vida e 

prática do griot que, por sua vez, está manifesta nessa produção 

cinematográfica e artística. 

A ancestralidade é o tema principal desse trabalho de Kouyaté, tendo a 

tradição oral como lastro para a conservação e atualização do mito construtor 

da sociedade do Mali e, de maneira similar, de outros povos africanos. A 

oralidade seria, de acordo com os teóricos e pesquisadores estudados nesse 

trabalho o principal, o mais forte e mais denso registro da história africana, na 

qual estão presentes a força mágico-espírito-social da elaboração subjetiva dos 

sujeitos e, da mesma maneira, dos grupos sociais. Nesse sentido, Sundjata 

Keita, fundador do império do Mali, é o personagem histórico-mitico que fará a 

ligação entre o passado e o presente, possibilitando, através da narrativa do 

griot, perceber as condições histórico-culturais e epistemológicas dos povos 

violentados pela colonização europeia. 

Isto posto, o posicionamento do griot, no filme de Kouyaté, será de 

resistência, uma vez que expõe uma forma de saber que se diferencia do saber 

imposto pelo europeu ocidental. O conhecimento escolar não seria, para a 

tradição do griot, mais importante do que o conhecimento dos povos 

colonizados. Há muitas verdades no mundo e não se deve elencar apenas uma 

manifestação da verdade como única. 

 

 

3.1 Dani Kouyaté e sua produção artística 

 

 

Dani Kouyaté nasceu de uma família de griots, em 1961, em Burkina 

Faso, África. Desde muito cedo interessou-se pelas artes, fator que o levou a 
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estudar no Institut Africain d’Études Cinématographiques de Ouagadougou, 

capital de seu país. Após concluir seus estudos naquele instituto, foi estudar na 

Université Paris VIII Saint-Denis, obtendo diploma em Études Approfondies de 

Cinéma. Além de cineasta, é também músico e ator dedicado, principalmente, 

ao teatro. Entre os anos de 1990 e 1996, viajou pela Europa e Estados Unidos 

da América apresentando a montagem teatral La voix du Griot. 

Em 1989, em co-realização com Issa Traoré, filma seu primeiro curta-

metragem, Bilakoro. Seus dois seguintes curtas são Tobbere Kossam (1991) e 

Les larmes sacrées du crocodile (1993). Em 1995 realiza seu primeiro longa-

metragem, Keita! L’heritage du griot, seguido de Sia, le rêve du python (2001), 

Ouaga Saga (2004) e Soleils (2013). Ainda em 1998, dirigiu À nous la vie, uma 

série televisiva de Ouagadougou. Além desses, alguns documentários estão no 

seu currículo: Joseph Ki-Zerbo - Identités/Identité pour l'Afrique (2005), 

Souvenirs encombrants d’une femme de ménage (2008) e Femmes, 

entièrement femmes (2014). O cineasta foi premiado em diversos festivais de 

cinema pela maioria de seus trabalhos. 

Filmado nos idiomas bambara e francês, com película em 35mm e 

duração de 94’, conta, em seu elenco, entre outros, com Hamed Dicko, no 

papel de Mabo, Sotigui Kouyaté como Djéliba. O professor de Mabo, sr. 

Fofana, é interpretado por Abdoulaye Koumboudri; Claire Sanon atua no papel 

de Sitan, a mãe de Mabo e Mamadou Sarr como o pai do garoto. No núcleo de 

atores que representam os personagens da epopeia mandinga há: Seydou 

Rouamba interpretando Sundjata Keita quando criança e Seydou Boro fazendo 

o mesmo personagem em sua fase adulta; Sogolon é interpretada por Blandine 

Yaméogo, enquanto Mâ Compaoré atua como a mulher búfalo; Souleymane 

Koulibali desempenha o papel de Maghan Kon Fatta, e o mestre caçador é 

encenado por Adama Kouyaté.  

Em sua ficha técnica, o roteiro é de realização de Dani Kouyaté, 

montagem de Zoé Durouchoux, música de Sotigui Kouyaté, som de Pierre 

Mertens, figurinos e cenários de Catherine Paris e Claude Gilaizeau como 

diretor de produção. A co-produção ficou por conta de Les Productions de la 

Lanterne (Paris), Shahélis Productions (Burkina Faso) e Producteur Délégué, 

http://www.dani-kouyate.com/fr/tobbere.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/larmes.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/television.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/kizerbo.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/souvenirs.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/femmes.php
http://www.dani-kouyate.com/fr/femmes.php
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sendo distribuído pela Médiathéque des trois mondes (Paris)48. A realização 

contou ainda com as participações do Ministère des Affaires Étrangères 

(Direction de l'audiovisuel extérieur et des techniques de communication), 

Ministère de la Culture et de la Communication (Centre National de la 

Cinématographie) e Fonds Sud Cinéma (France), conforme informações de 

Kouyaté (2015). 

Dani Kouyaté coloca a serviço do cinema a sua própria condição de 

griot. A identidade pessoal exposta em Keita!...direciona à reflexão no sentido 

de fazer com que se perceba a importância do posicionamento pessoal, 

baseado no coletivo, para o fazer cinematográfico. Assim como afirma 

Ousmane Sembène: 

 

Para nós africanos a questão cinematográfica é tão importante 
quanto a construção de hospitais e escolas, e a alimentação de 
nossa população. É importante para nós termos um cinema 
com o qual nos identifiquemos, para rever, apreender e se 
compreender por meio das telas (apud SOUZA, 2010, p. 120). 
 

De acordo com Joseph Paré (2000, p. 46), em consonância com 

Sembène, “a literatura e o cinema tornaram-se, para os africanos, maravilhosas 

armas para a desalienação depois de anos de ‘domesticação’” (Tradução 

nossa)49. Essa mesma concepção referente ao cinema na África também 

aparece em Kouyaté. Keita!...oferece a história apreendida pelo griot em sua 

época de aprendizagem, revista pelo diretor na articulação com a linguagem 

cinematográfica, cuja intenção seria tornar a narrativa, bem como sua proposta, 

passíveis de compreensão pelo espectador.  

Como se viu no capítulo anterior, vários cineastas africanos 

desenvolvem seus enredos voltados às realidades pós-coloniais. Dessa 

maneira, o cinema tornou-se, assim como a literatura, um meio no qual a 

população pode examinar as circunstâncias históricas, econômicas, sociais e 

culturais que figuram sua própria narrativa de vida. Nesse sentido, a oposição 

entre o conhecimento tradicional do griot (no caso específico de Keita!...), que 

                                                             
48 Não se obteve mais informações sobre as empresas e instituições de produção e distribuição 
do filme em questão. 
49 No original: «La littérature et le cinéma sont donc devenus pour les Africains des armes 
miraculeuses pour la désaliénation après les années de ‘domestication’». 
 



108 
 

se refere à tradição histórico-cultural das populações do Mali, e o conhecimento 

do colonizador europeu, esvaziado de sentido para os povos colonizados, 

caracteriza-se como objeto principal da argumentação fílmica. Como 

posicionar-se, então, diante dessa incoerência entre as tradições 

epistemológicas supra citadas? Priorizar um conhecimento em detrimento do 

outro ou buscar uma configuração no qual os diversos e contraditórios 

elementos possam dialogar entre si? O próprio Djéliba, quando interpelado pelo 

professor de Mabo, responde.  

No intuito de que seu trabalho tenha um papel de agente desalienante, 

Kouyaté faz uso da oralidade tradicional do griot, ao promover uma mediação 

entre a própria palavra falada e a imagem. A figura do ancião complementaria, 

segundo o que se pode entender, as possibilidades da narrativa fílmica. 
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Figura n° 8. Cartaz do filme Keita! O legado do griot, (1995).  

 
 
 
 
É indispensável apresentar o cartaz de Keita!... antes de falar mais 

diretamente sobre o filme. Pode-se ver na imagem, a apresentação de órgãos 

do corpo humano de extrema importância para a atividade tradicional africana 

de narrar e contar fatos históricos e míticos a partir da figura do iniciado nessa 
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arte narrativa. O griot fala e o ouvinte precisa estar atento. Cada momento é 

uma informação que precisa estar presente na história, no entanto, a atenção 

redobrada do ouvinte é indispensável para a completude da ação do narrador. 

A boca é o elemento inescusável daquele que foi preparado, por tradição 

familiar, para transmitir oralmente a cultura, os fatos da história, os códigos 

éticos, as estruturas políticas, entre outros.  

A boca entreaberta aparece sobre os ouvidos. Não apenas para 

demonstrar que os ouvidos devem voltar toda sua atenção ao narrador, mas 

também para dizer que essa arte, a narrativa, tem um peso e uma importância 

muito grande a partir daquele que narra. Em complementação, a arte do 

narrador precisa de um bom ouvinte. Aquela que narra, a boca negra, 

embebida da sabedoria de seu povo, revive o conto e atualiza seu mito e sua 

história. Segundo o que se pode entender é o/a negro/a, como no cartaz, o/a 

responsável por “reviver” o passado, tirando dele o que de melhor tem para 

ensinar, atualizando-o na tentativa de corrigir o presente e plantar esperanças 

para o futuro.  

Na primeira cena de Keita!..., Djéliba, dormindo em uma rede, recebe a 

visita do adivinho caçador, personagem que aparecerá na narrativa do próprio 

Djéliba sobre a vida de Sundjata Keita. O adivinho é o responsável em 

transmitir a mensagem interpretada por meio do jogo de búzios a Maghan Kon 

Fatta, primeiro mansa50 do Mande. O destino informava que uma mulher 

chegaria ao reino e sua sina seria casar-se com Maghan, a fim de dar à luz ao 

sucessor do trono e um grande conquistador. Nessa primeira cena, um close 

no pé do griot, tendo a imagem deslizando por seu corpo até chegar à sua 

face. A partir daí, se inicia a narração de como o primeiro homem se levanta 

para governar o Manden. 

Em sequência, a narrativa e a imagem proporciona a sensação de 

testemunhas desse período em que o mundo (leia-se, o Mande51) estava 

imerso no caos. Vê-se, nesse momento, uma rápida passagem em frente a 

uma cadeia de montanhas em que se é levado a um cupinzeiro, no qual, 

aparentemente representa o caos, mas simbolizando a organização social, a 

                                                             
50Mansa significa o chefe supremo, o rei. 
51 Segundo a narrativa do griot Djéliba, os povos do Mande acreditavam que o mundo tinha 
nascido naquele território e que, por conseguinte, resumindo-se ao Mande a existência de 
todas as coisas existentes no início dos tempos.  
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ordem, a estruturação e instituição do governo. A partir do movimento de 

câmera indicando plano geral, uma ave de rapina voa alto, como se 

testemunhasse, ao mesmo tempo em que anuncia, a formação do primeiro 

governo na Terra. O narrador conta que, no início dos tempos, antes de haver 

um governo instituído, os homens viviam sem ter a quem obedecer. Então, 

quando os seres vivos reuniram-se em Wagadu, Maghan Kon Fatta decide 

liderar os homens que, até então, não tinham governo. Como ninguém se opôs 

a tal empreitada, Maghan tornou-se o primeiro mansa do Mande.  

A cena se volta ao griot. O adivinho caçador aparenta estar abençoando-

o, dando-lhe uma mensagem, como se vê no fotograma 16. A câmera 

aproxima-se lentamente, o caçador sai de cena e, em close, Djéliba desperta 

do sono como quem tivesse se lembrado de algo. E de fato lembrou. Parece 

que entendeu o recado de seus ancestrais. A ancestralidade veio lhe dizer que 

estava na hora de iniciar sua missão junto aos descendentes de Sundjata 

Keita. Ele então se levanta, avisa à mulher que irá viajar e se põe a caminhar. 

A sequência que segue possibilita ao receptor imaginar a distância entre a 

aldeia do griot e a cidade. No entanto, não apenas uma distância geográfica, 

mas de experiência cultural, como se vê nos fotogramas abaixo. 

 

 

Fotograma 16. Caçador adivinho visitando Djéliba (00:02:36).             
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Fotograma 17. Djéliba ao iniciar sua viagem (00:03:24). 
 

 

 No fotograma 16, Djéliba, dormindo em uma rede, é visitado pelo 

caçador adivinho. É perceptível as casas feitas, aparentemente, de barro, o 

chão sem pavimentação, telhados de palha. Cenário que muito se diferencia da 

cidade grande, para a qual o griot se dirigirá. Ao despertar, recolhe os poucos 

objetos que precisará durante a viagem e vai até a frente de outra casa, 

(fotograma 17). Uma mulher está cozinhando, duas crianças estão sentadas 

comendo, Djéliba avisa que está saindo em uma viagem, diz que não irá 

demorar e orienta a mulher para falar com seu amigo Diawara, caso ela precise 

de alguma coisa.  

A ancestralidade seria, para as culturas cuja figura do griot e de outros 

narradores é importante, necessariamente essencial. No entanto, assim como 

na cena em que o antigo caçador adivinho visita Djéliba, percebe-se que a 

ancestralidade não está presa no passado, no inalcançável, mas, ao contrário, 

manifesta-se viva no presente. A visita que o ancião recebe revela a atualidade 

da ação ancestral naquela sociedade tradicional africana. Segundo Pierre Nora 

(1993), a ancestralidade é fundamental para a construção do presente. O 

passado esfacelado não permite construir um futuro sólido e, ainda, alicerçar o 

presente sobre firme rocha. A reapropriação, pois, dessa construção 

epistemológica africana permitiria, segundo o que se pode interpretar a partir 

de Keita!..., a fundamentação sociocultural para uma sociedade que se sente 
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impulsionada a reconhecer-se, bem como a dialogar, quando possível, com a 

modernidade pós-colonial. 

 

 

Fotograma 18. O caminho até a cidade (00:03:46). 

 

 

 

Fotograma 19. O caminho até a cidade (00:04:27). 
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Fotograma 20. O caminho até a cidade (00:04:39). 

 

 

 O caminho é longo até a cidade. O diretor expõe algumas peculiaridades 

arquitetônicas – as casas da aldeia de Djéliba e uma construção maior, como 

no fotograma 18. O caminho não pavimentado é longo. Depois de uma extensa 

caminhada, o griot toma uma canoa (fotograma 19) e, depois, continua seu 

percurso à pé (fotograma 20). Ele margeia a estrada com pavimentação 

asfáltica, enquanto que, ainda próximo à sua aldeia, ele anda pelo meio do 

caminho, sem os perigos que a modernidade pode trazer. A tradição parece 

estar, junto com Djéliba, à margem da sociedade moderna. O caminho já não a 

pertence mais, pois o automóvel tomou seu lugar. Por outro lado, a margem da 

estrada é de chão e o griot, mesmo afastando-se de sua terra, continua a ela 

conectado pela terra em que pisa. 
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Fotograma 21. A chegada e o estranhamento (00:05:02). 

 

 

 

Fotograma 22. A chegada e o estranhamento (00:05:10). 

  

 

Após longa caminhada, chega à cidade deixando transparecer estar 

pouco à vontade no meio de tanta agitação (fotogramas 21 e 22). Já não se vê 

mais árvores, muito menos a aparente tranquilidade de sua região. A cidade 

grande, com seu comércio de produtos industrializados e uma grande 

quantidade de transeuntes, bicicletas, motocicletas, carros. Suas roupas, em 

relação aos moradores da cidade que aparecem em cena, também acentuam o 
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contraponto da oposição entre o tradicional e o moderno. Ele atravessa a rua 

como quem estivesse ainda um pouco confuso acerca da forma aparentemente 

menos perigosa de fazê-lo. Uma atitude corriqueira nas cidades aparenta ser 

um desafio para aquele ancião. O destino de Djéliba nessa viagem é a casa da 

família Keita, cuja missão é a iniciação educacional do jovem Mabo na tradição 

de seu povo. 

Tendo, Keita!..., a narrativa épica mandinga como fio condutor, é 

fundamental apresentar aspectos da tradição oral e sua importância para os 

povos do continente africano, mais precisamente da região subsaariana, bem 

como contextualizar historicamente o antigo império do Mali, dando ênfase ao 

seu processo de fundação, de acordo com as narrativas de Keita!... (1995) e 

Niane (1982). 

 

 

3.2 Tradição oral na África e o registro da história 

 

 

A história da África e, por conseguinte do Mali, está imersa nas fontes 

orais. De acordo com Ki-Zerbo (2010), Hama (2010), Vansina (2010), Hampatê 

Bá (2010), a tradição oral se apresenta para vários povos africanos de maneira 

mais significativa e evidente do que outras fontes, tais como a escrita. Segundo 

Ki-Zerbo (2010), a tradição oral, juntamente com as fontes escritas e com a 

investigação arqueológica, formam as três colunas que possibilitam o 

conhecimento da história. Não poderia ser, então, diferente com a África. Em 

relação à investigação histórica, Ki-Zerbo (2010) afirma que as fontes escritas 

relacionadas à história africana estão dispersas e ainda hoje foram pouco 

estudadas pelos pesquisadores. Tais documentos podem ser encontrados em 

bibliotecas da Europa, do Magreb52, em cidades da curva do Níger, bem como 

na Ásia e nas Américas. No entanto, ainda consoante o mesmo autor, seria 

preciso que houvesse mais esforços por parte de um número maior de 

pesquisadores a fim de se debruçarem sobre essas fontes. Pelo fato da história 

da África sempre ter sido tratada como história marginal e de pouca 

                                                             
52 Argélia, Marrocos e Tunísia. 



117 
 

importância e mesmo que historiadores de todo o mundo estejam se ocupando 

deles, muitos desses documentos ainda são inéditos. 

No que se refere à arqueologia, inúmeras contribuições foram dadas à 

história e às culturas africanas. O silêncio dos objetos depõe significativamente 

sobre as civilizações mais antigas do continente, uma vez que uma das 

características intrínsecas da descoberta arqueológica é, justamente, ser 

objetiva. Ainda que, nessa prática de pesquisa, “apenas objetos-testemunho, 

enterrados com aqueles a quem testemunham, velam sob o pesado sudário de 

terra por um passado sem rosto e sem voz” (KI-ZERBO, 2010, p. XXXVIII), não 

se pode recusar a história que se apresenta: mudanças climáticas, técnicas de 

produção de alimentos, arte, cultos religiosos, estruturas socias, entre tantas 

outras. 

A tradição oral, por sua vez, é colocada por Ki-Zerbo com a mesma 

relevância que tem as outras duas fontes, pois afirma que não se deve 

enumerar esses três pilares em ordem de importância. Por outro lado, no 

decorrer de seu texto, na introdução do volume I da coleção História Geral da 

África (2010), ele deixa entrever que a tradição oral é a mais genuína e a que 

mais se aproxima da força que a memória e a ancestralidade realmente têm. 

Nesse sentido, é enquanto trajetória, autoafirmação, “lugar de memória” e de 

resistência que a tradição parece fazer-se presente e necessária na 

continuação e conservação da cultura, podendo caracterizar-se, também, como 

aspecto descolonizador e emancipatório:  

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, 
nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à 
dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de 
suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, suceptível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. [...] Porque é efetiva e mágica, a memória não 
se acomoda a detalhes que a confortam, ela se alimenta de 
lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 
particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, 
cenas, censura. A memória instala a lembrança no sagrado, 
[...] emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos 
existem, que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, 
coletiva, plural e individualizada (NORA, 1993, p. 9). 
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A tradição, dessa forma, parece ir além da história pois, baseando-se na 

memória, imprime em si suas características primordiais. Para Ki-Zerbo (2010), 

a tradição oral narra muito mais do que a história, pois está embebida de 

cultura, costumes e magia. Isto posto, a tradição enquanto “lugar de memória”, 

seria o motor gerador da energia vital da cultura desses povos pois, como 

atesta Nora (1993) 

De acordo com J. Vansina (2010), houve, em certos territórios do 

continente africano, um destaque da linguagem oral sobre a linguagem escrita, 

como, por exemplo, entre os povos mandingas, do antigo império do Mali. 

Todavia, não se pode cair no erro de dizer que tais comunidades eram 

basicamente de tradição oral simplesmente pelo fato de não terem escrita, 

pois, a partir de suas construções epistemológicas, valorizaram a oralidade em 

detrimento à linguagem escrita, fazendo com que a primeira se sobressaísse à 

segunda na medida em que tal valorização tem ligação à concepção do poder 

que tem a palavra falada.  

Tendo poder, a palavra dita aprisiona e também liberta; em vista disso, 

ela é tão importante no continente. A oralidade traz de volta o passado e o 

atualiza. Na boca do ancião, passado e presente se fundem, fazendo com que 

o espectador/ouvinte sinta dentro de si a força de seus antepassados. O griot 

“esteve lá”, ele sabe, ele resguarda a memória sobre seus antepassados, sobre 

a gênese e a edificação das sociedades. É o griot o guardião da memória, da 

tradição e da conservação do presente no passado e do passado no presente. 

Ki-Zerbo (2010) afirma que a causalidade presente nas narrativas orais 

da tradição não está direcionada apenas para um tempo passado, presente ou 

futuro, mas ela age na imbricação necessária entre um e outros, sendo, assim, 

“o passado sobre o presente e o presente sobre o futuro, não apenas pela 

interpretação das fontes e o peso dos acontecimentos passados, mas por uma 

irrupção direta que pode se exercer em todos os sentidos” (HAMA; KI-ZERBO, 

2010, p. 24). Como afirma Pierre Nora, “A memória é um fenômeno sempre 

atual, um elo vivido no eterno presente” (1993, p. 9). 

 A tradição oral teria sua força muito além da força da palavra escrita. 

Para vários povos da África subsaariana, ainda de acordo com Ki-Zerbo, a 

palavra tem poder, pois tem as possibilidades de edificar e arruinar, trazer 

coisas boas ou coisas ruins. Por essa carga mágico-cultural, a tradição não se 
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dá muito à tradução, pois a sua força e a força da voz que a pronuncia, ensina, 

recita e encanta jamais poderá ser apreendida em toda sua completude fora da 

própria tradição: “Desenraizada, ela perde sua seiva e sua autenticidade, pois a 

língua é a ‘morada do ser’. Aliás, muitos dos erros que são imputados à 

tradição são provenientes de intérpretes incompetentes ou inescrupulosos” (KI-

ZERBO, 2010, p. XL).  

Fator que leva a crer que esse seja o motivo pelo qual as tradições orais 

foram e ainda são muitas vezes relegadas a segundo ou terceiro plano, 

encaradas como uma forma marginal e pouco crível da história. Ela precisa, de 

certo, ser vista em seu contexto sociocultural. A desterritorialização da tradição, 

por conseguinte, provocou interpretações errôneas e/ou mal-intencionadas, 

desenvolvidas a partir de pesquisadores cujas sociedades se baseavam 

unicamente na escrita. Com isso, em suas análises, consideraram apenas a 

tradição como mito ou brincadeira infantil, deixando de lado sua base 

pedagógica e sua ligação com a verdade histórica. Aspecto agravado ainda 

mais pelo fato de muitos de pesquisadores acreditarem que os povos que não 

tinham escrita desenvolvida não tinham, por conseguinte, cultura.    

 Sendo, nesse caso, dotada de força, inclusive força sobrenatural-ritual, a 

palavra falada não pode ser perdida ou pronunciada de qualquer forma, 

fazendo-se necessário que a mensagem seja passada num jogo entre o velar e 

o revelar. Por isso, “a palavra é envolvida por apologias, alusões, 

subentendidos e provérbios claro-escuros para as pessoas comuns, mas 

luminosos para aqueles que se encontram munidos das antenas da sabedoria” 

(KI-ZERBO, 2010, p. XL). Por outro lado, a tradição traz consigo, em seu conto 

épico, fragmentos do passado, fio condutor e alicerce da narrativa, onde se 

preserva a sabedoria e a memória dos ancestrais. “Quase em toda parte, a 

palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, 

é o que prevalece na maioria das civilizações africanas” (VANSINA, 2010, p. 

140). 

Pelo fato de a tradição oral indicar muito mais do que a vivência desse 

ou daquele povo, ela se caracterizaria enquanto uma fonte integral na qual se 

encontram os saberes, os costumes, as indicações morais, a forma de 

organização social convencionada, bem como práticas mágico-religiosas. Ela, 

contudo, além de revelar o conjunto desses valores nos quais as sociedades se 
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baseiam, também é capaz de recriar a história, por isso seu poder de 

atualização. Tais aspectos dão originalidade à história africana, uma vez que 

estão pautados na esfera da experiência que revela uma dimensão épica e 

legítima da memória: 

 

Indubitavelmente, a tradição oral é a fonte histórica mais 
íntima, mais suculenta e melhor nutrida pela seiva da 
autenticidade. ‘A boca do velho cheira mal’ – diz um provérbio 
africano – ‘mas ela profere coisas boas e salutares’. Por mais 
útil que seja, o que é escrito se congela e se desseca. A escrita 
decanta, disseca, esquematiza e petrifica: a letra mata. A 
tradição reveste de carne e de cores, irriga de sangue o 
esqueleto do passado (KI-ZERBO, 2010, p. XXXIX).  

 

Hama e Ki-Zerbo (2010) afirmam que o africano está imerso no mito 

enquanto construtor da história, no qual o tempo mítico seria primordial para o 

desenvolvimento da vida. Vindo de tempos de “antes da história”, o mito traz 

consigo os elementos que estruturam as sociedades africanas. Com isso, a 

tradição conduz a história “fora do tempo” linear ou cronológico. Os períodos 

confundem-se e imbricam-se, sempre desembocando no social. Esse tempo 

ligado à tradição e por ela conservado, rege o desenrolar dinâmico e coletivo 

da história. Para a tradição, o mais forte e importante é o coletivo e não o 

indivíduo, uma vez que a narrativa jamais separa a personagem principal de 

seu clã, de seu povo e de sua terra. Deste modo, 

 

Nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos 
africanos terá validade a menos que se apóie nessa herança 
de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos 
de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos 
(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 167). 
 

Conforme Vansina (2010), na África há indivíduos especializados em 

cada tipo de narrativa. Esses especialistas podem ser, entre outros, 

genealogistas, pregadores religiosos e contadores de histórias engraçadas. O 

griot é um dos guardiões, um dos “Mestres da Palavra”, como diz Ki-Zerbo 

(2010), destacando-se pela possibilidade de dar conta de várias 

espacialidades, de acordo com a necessidade da ocasião. A necessidade, 
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então, da função do griot aproximam-se aos “homens-memória”, de Pierre 

Nora: 

 

Quando a memória não está mais em todo lugar, ela não 
estaria em lugar nenhum se uma consciência individual, numa 
decisão solitária, não decidisse dela se encarregar. Menos a 
memória é vivida coletivamente, mais ela tem necessidade de 
homens particulares que fazem de si mesmos homens-
memória (NORA, p. 1993, p. 18). 

 

No entanto, o griot se afasta dessa conceituação de “homens-memória” 

na medida em que sua formação não é solitária e esvaziada da vivência 

coletiva. Ao contrário, o ancião, para tornar-se griot, encarrega-se da memória 

coletiva a partir dos ensinamentos que recebe dos mais velhos e ocupará essa 

função por tradição familiar. Assim, se no Ocidente pode-se encontrar esses 

“homens-memória”, solitários pesquisadores e arqueólogos de uma memória já 

esvaziada, na África subsaariana pode-se encontrar sujeitos coletivos, 

encarregados de conservar a memória coletiva, a história e a cultura na qual 

estão inseridos. 

As especialidades nas quais se dividem os vários grupos de narradores,  

apontam algumas funções, ou intenções, da tradição. Servem, entre outras, 

para transmitir histórias de clãs e dinastias, para tratar de questões públicas e 

oficiais, para dar conta de questões religiosas e de culto e também para 

consolidar e ensinar sobre tradições familiares, mais particulares do que os 

clãs ou dinastias. É, mais um vez, a palavra falada tomando seu lugar de 

destaque em sociedades africanas: 

 

O que se encontra por detrás do testemunho é o valor do 
homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de 
transmissão da qual ele faz parte a fidedignidade das 
memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade em 
uma determinada sociedade. Em suma: a ligação entre o 
homem e a palavra (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 168). 

 

Observa-se nesse fragmento a relevância que tem a transmissão oral da 

cultura, bem como o mérito daquele que foi iniciado na arte de narrar, pois a 

narrativa está repleta de bens e valores pelos quais as mais diversas 
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sociedades se baseiam. Acredita-se não se tratar, em tal caso, de uma simples 

idealização da história, mas da conservação e continuidade dos aspectos 

socioculturais e religiosos construídos ao longo do tempo e que são tomados 

como verdadeiros e essenciais. Por outro lado, ainda que vários teóricos e 

pensadores endossem a importância do griot nas sociedades africanas, 

Kouyaté (2015) apresenta uma realidade perturbadora:  

 

O griot é considerado, atualmente, com ou sem razão, como 
um vulgar saltimbanco que vive apenas a entoar belas 
palavras. Isso é lamentável, porque, tradicionalmente, ele é o 
depositário, o responsável e o zelador dos costumes e das 
tradições ancestrais53 (KOUYATÉ, 2015, tradução nossa). 

 

Isto posto, quando o griot afirma que se deve observar o que fizeram os 

ancestrais, é porque eles, muitas vezes, tiveram a sabedoria de agir 

corretamente, de acordo a conduta moral de determinada sociedade ou para 

determinada situação. Por isso, servem de modelo aos seus descendentes.  

Não se quer dizer, com isso, que os povos que se desenvolveram sob 

essa tradição fiquem presos às experiências de um passado mítico ou glorioso, 

negando-se a encarar o presente. O tempo não é estático ou simplesmente 

cíclico, acredita-se que ele é dinâmico e, assim, “esta invocação [do passado] 

não significa o imobilismo e não contradiz a lei geral da acumulação das forças 

e do progresso” (HAMA; KI-ZERBO. 2010, p. 32). Por outro lado, também não 

se pode fechar os olhos para práticas socioculturais que atentam contra a 

dignidade humana e que são rechaçadas, inclusive, por intelectuais e 

movimentos sociais africanos, como a prática da excisão e da consequente 

subalternização da mulher, como visto anteriormente. Diversos diretores 

africanos mostraram oposição a essa prática em seus filmes, entre eles, Dani 

Kouyaté em recente documentário intitulado Femmes, entièrement femmes 

(2014). 

Acerca da sua arte de narrar, esclarece o griot Djeli Kuyaté (NIANE, 

1982, p. 11): 

                                                             
53 No original: Le griot passe aujourd'hui, à tort ou à raison, pour un vulgaire saltimbanque qui 
vit sur le dos des autres en scandant de belles paroles. C'est dommage, car traditionnellement, 
le griot est dépositaire, garant et gérant des coutumes et traditions ancestrales. 
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Sou griot. Meu nome é Djeli Mamadu Kuyatê, filho de Bintu 

Kuyatê e de Djeli Kedian Kuyatê, Mestre na arte de falar. 
Desde tempos imemoriais estão os Kuyatês a serviço dos 
príncipes Keita do Mandinga: somo os sacos de palavras, 
somos o repositório que conserva segredos multisseculares. A 
Arte da Palavra não apresenta qualquer segredo para nós; sem 
nós, os nomes dos reis cairiam no esquecimento; nós somos a 
memória dos homens; através da palavra, damos vida aos 
fatos e façanhas dos reis perante as novas gerações (Grifo 

nosso).  

 

Como vemos em Keita!..., a invocação do passado é a garantia de um 

presente forte, consciente, alicerçado sobre a base da ancestralidade, aspecto 

que pode possibilitar um futuro no qual seja garantido o reconhecimento e a 

construção da identidade do indivíduo com seu grupo e consigo mesmo. 

Quando se fala em ancestralidade, “pode-se dizer que se a história é, em geral, 

justificação do passado, ela é também exortação do futuro” (HAMA; KI-ZERBO, 

2010, p. 33). A tradição oral tem um viés moral, de ensinamento e, por conta 

dessa característica, as narrativas sobre povos, clãs e governantes são 

essenciais na educação e na conservação da cultura: 

 

Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material 
não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o 
exotérico54, a tradição oral consegue colocar‑se ao alcance dos 

homens, falar‑lhes de acordo com o entendimento humano, 
revelar‑se de acordo com as aptidões humanas. Ela é ao 
mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação 
à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo 
pormenor sempre nos permite remontar à Unidade primordial 
(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 169). 
 

Assim, a tradição pode agir, como regulador social, ensinando a todos 

como atuar de forma moral para que as forças do universo não sejam 

desequilibradas, uma vez que, para os sujeitos pertencentes às religiões 

tradicionais ou indígenas, “existe a ideia de que a ordem das forças cósmicas 

pode ser alterada por procedimentos imorais” (HAMA; KI-ZERBO. 2010, p. 33. 

Nas sociedades de tradição oral, os aspectos considerados fundamentais, 

sejam referentes à história oficial do grupo, dos clãs ou das famílias em 

                                                             
54 Esotérico refere-se aos ensinamentos transmitidos tão somente aos iniciados. Exotérico, por 
sua vez, diz respeito aos ensinamentos emitidos ao público em geral. 
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particular, ou ainda referentes às normas morais e às funções de cada sujeito 

são ensinadas oralmente.  

Esses e outros aspectos, considerados importantes para que uma 

determinada sociedade se desenvolva, são transmitidos com atenção e 

empenho tendo, inclusive, grupos sociais especializados nessa transmissão e 

indivíduos que são escolhidos, principalmente por tradição familiar, para que 

possam aprender a arte de narrar. Além disso, essas vertentes, religião, 

política, estatutos morais e funções sociais, estão intimamente ligadas entre si, 

como uma teia composta de inúmeros fios, uns mais fortes que outros, mas 

todos com importâncias e funções similares para a estrutura das sociedades. 

Em Keita!..., quando o griot Djéliba chega à casa dos descendentes de 

Sundjata, encontra Mabo estudando e pergunta pelos pais do garoto. Ao saber 

que estavam dormindo, o ancião estende sua rede sob as árvores da casa e os 

espera. Mabo aproxima-se dele e, estranhando o fato de estar armando uma 

rede, começam a conversar. À primeira pergunta do garoto sobre o motivo pelo 

qual Djéliba prepara seu leito sob as árvores, o mais velho diz-lhe que 

compreenderá com a observação. Ele não dará respostas prontas a Mabo, mas 

forçará o garoto a construir os questionamentos corretos e a buscar pelas 

respostas necessárias. Segue o primeiro diálogo entre eles:  

 

MABO. − De onde você vem? Pergunta Mabo ao griot. 

DJÉLIBA. − De Wagadu. Nunca ouviu falar de lá? 
Mabo balança a cabeça negativamente. 
DJÉLIBA (perplexo). − É mesmo incrível.  
MABO. − Onde é?  
DJÉLIBA. − Foi lá, há muito tempo, que o mundo teve sua 
origem. Foi lá que, um dia, teu ancestral levantou-se para 
governar os homens. 
MABO. − Meu ancestral? Que ancestral? Perguntou o garoto 
que, minutos antes, lia em seu livro escolar que seus 
ancestrais eram os macacos. 
DJÉLIBA. − Que ancestral? Maghan Kon Fatta Konatê! 

(00:06:57). 

 

Mabo não conhece Wagadu, a terra de onde vem Djéliba, muito menos 

sabe que seu povo também veio de lá e seu ancestral foi um grande 

conquistador. Da linhagem de Maghan Konatê e descendente de Sundjata 

Keita, Mabo vê-se na curiosidade de saber mais sobre suas origens. Já não 
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queria ser descendente de macacos. A tradição de seu povo tinha uma 

explicação melhor.  

 

 

3.3 Sundjata Keita e o império do Mali 

 

 

No território do Mali é muito importante a tradição oral, tanto que há 

escolas especializadas em transmitir oralmente a história, as experiências e a 

cultura locais (KI-ZERBO, 2010). Essas histórias e culturas que são 

transmitidas pela tradição fazem parte da construção local dos povos que 

habitam aquele território; não sendo, então, apenas fatos históricos vazios de 

experiências, de significados, mas sim a transmissão de algo muito mais forte, 

a transmissão do corpo cultural, filosófico e político que estão na base da 

formação cultural das sociedades. A existência, pois, dessas escolas 

evidenciam, segundo nosso entendimento, a importância da tradição para essa 

sociedade africana.  

O reino do Manden ou Mande (Mandinga), o qual reunia os territórios 

maninka, localizava-se na região do Níger. O clã dos Keita, que fazia parte 

desse grupo, entre os séculos XI e XII unificou todos os pequenos reinos da 

região do alto Níger. De acordo com a explicação de Djibril Tamsir Niane 

(2010, p. 146): 

 

O berço dos Keita é a região montanhosa do Manden, em torno 
das cidades de Dakadiala, Narena e Kiri. Ainda hoje, uma 
província da região de Siguiri (Guiné) tem o nome de Kende 
(Manden). Mali é uma alteração da palavra Manden, que se 
processou entre os Fulbe; Mellit é a variante berbere55.  

 

 Sundjata foi o 17° rei no trono do Manden, ainda consoante a Niane 

(2010), chegando a ele após a fuga de seu irmão Dankaran Tuman, então 

mansa (chefe supremo) do Manden. Dankaran dobrou-se ao poder de 

Sumaoro Kante, líder do clã dos Sossoe (ou Sosso), o qual dominou os 

                                                             
55Ver figura n° 9. 
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territórios do império de Gana, após seu declínio. Então, com medo de 

enfrentar Kante, Dankaran foge, abandonando o trono. Nessa ocasião, os 

povos do Mandem foram à procura de Sundjata, que vivia no exílio, por causa 

da perseguição que sofria de seu próprio irmão Tuman. Com a batalha e a 

vitória de Sundjata contra Sumaoro Kante, foi empossado mansa, em 1235, 

fundando em pouco tempo o grande e poderoso império do Mali. Abaixo, o 

mapa das terras do Manden antes das investidas expansionistas de Sundjata 

Keita. 

 

Figura n° 9. Mapa do antigo Manden (NIANE, 2010, p. 145). 

 

 

 Segundo a tradição oral apresentada por Niane (2010), o governo de 

Sundjata foi justo e próspero, sendo responsável inclusive pela implantação da 

constituição do Império do Mali. Sua importância foi tão grande que, de acordo 

o autor, foi responsável pela “codificação dos costumes e interditos que ainda 
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hoje regem, de um lado, as relações entre os clãs Mandinka e, de outro, as 

relações destes com os demais clãs da África ocidental” (NIANE, 2010, p. 151). 

 Observe-se abaixo o que diz Niane (2010) a respeito da vitória de Keita 

sobre Sumaoro Kante, chamado de “Rei-feiticeiro”: 

 

Os excessos do Rei-Feiticeiro levaram os habitantes do 
Manden a se revoltarem uma vez mais. Estes tentaram 
persuadir o mansa Dankaran Tuman a comandá‑los; contudo, 

temendo as represálias de Sumaoro Kante, o rei do Manden 
fugiu para o sul e lá fundou, em plena floresta, Kissidugu, a 
“cidade da salvação”. No vazio de poder que resultou da 
deserção do mansa, os insurretos recorreram a Sundiata Keita, 
segundo filho de Nare Fa Maghan, que então vivia exilado em 
Nema (NIANE, 2010, p. 143). 

 

 Segundo Niane (2010), Keita foi fundamental para o surgimento do 

antigo Império do Mali, bem como para o desenvolvimento histórico e cultural 

de seu povo. Em seu reinado, as tradições dos grupos conquistados foram 

respeitadas, mantendo, muitas vezes, os chefes tradicionais em seus postos. 

Com isso, ele conseguia que o reino permanecesse unido, sem muitos 

problemas ou rebeliões contra seu governo: 

 

O caráter flexível de sua administração fazia com que o império 
se assemelhasse mais a uma federação de reinos ou 
províncias do que a uma organização unitária. Por outro lado, a 
existência de guarnições mandenka nas principais regiões 
garantia a segurança, ao mesmo tempo que servia como força 
de dissuasão (NIANE, 2010, p. 153). 

 

Ainda de acordo com Niane (2010), o império expandiu-se a partir das 

terras Mande, indo em direção ao oceano Atlântico até a Senegâmbia e, ao sul, 

atingindo a terra dos haussa, como vemos na figura n°10, que nos apresenta o 

Império do Mali por Sundjata Keita em comparação ao antigo território do 

Manden. No século XIV o Reino do Mali teve seu apogeu, entrando em declínio 

a partir do século seguinte, com o enfraquecimento do poder central e a 

ascensão dos Songhai. Após algumas crises de sucessão, o poder central foi 

perdendo força e, com isso, ficando suscetível a ataques por parte dos povos 

tauregues e outros grupos berberes. Além das invasões a leste e também a 

oeste, as incursões portuguesas naquele território, de igual maneira, 
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começaram a abalar o império, pois passaram a influenciar nos problemas 

locais, dando proteção e possibilitando que os reinos menores se tornassem 

independentes do Mali.  

Os feitos de Sundjata Keita e o êxito de sua administração fizeram dele 

um grande personagem na história africana. Protagonista de várias histórias e 

tradições,é o fio condutor que nos guia pelas divergências culturais existentes 

entre o Mali e o colonizador europeu e imposição político-cultural imposta aos 

povos daquele território – assim como nos é apresentado em Keita!... No filme, 

portanto, a história é constituída por um forte fator mágico-espiritual, o qual, 

segundo nossa interpretação e, também, a partir dos historiados citados neste 

trabalho, parece ter influenciado diretamente no desenvolvimento daquela 

sociedade: 

 

MULHERES CONVERSANDO 

− Vocês sabiam? 
− O quê? 
− O bebê tem uma cabeça enorme! 
− Seus olhos são vermelhos como brasas! 
− Ele é grande, gordo e cheio de dentes! 
− Ele falou quando estava dentro da barriga da mãe! 
− Ele se chama Sundjata! 
− Isso é misterioso! 
− É extraordinário, mágico! (01:01:45). 

 

Keita seria, consoante a tradição, o filho do búfalo e do leão, aquele cujo 

nascimento fora anunciado pelo oráculo sagrado. Na película (vide fotograma 

X), após o nascimento de Sundjata, as mulheres estão trabalhando nos pilões 

e, alegremente, conversam sobre o recém-nascido. 
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Fotograma 23 (01:01:45). 

 

 

 

Figura n° 10. Mapa do Império do Mali, em 1325 (NIANE, 2010, p. 173). 
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Figura n° 11. Mapa dos Estados do Sudão, no seculo XVI. A configuração do Império 
do Mali após o século XVI (NIANE, 2010, p. 202). 

 

 

A respeito da história do Mali, acredita-se não ser necessário abordar 

com profundidade o período entre os séculos XVI e o fim do XVIII, uma vez que 

não diz respeito diretamente ao recorte histórico do filme analisado. No 

entanto, essa foi uma época aterrorizadora para os povos africanos em 

particular, e que deixaram marcas que, até hoje, são vistas e sentidas por 

esses povos e pelos seus descentes na diáspora: a escravização. Conforme J. 

E. Inikori (2010), essa prática esteve presente na maioria dos povos do mundo, 

tanto no oriente quanto no ocidente. No ocidente, ele cita os casos da Grécia 

Antiga, do Império Romano, da Inglaterra, que vendia crianças anglo-saxãs 

para o Império Romano, e outros povos europeus que também eram vendidos 

como escravos, inclusive, no norte da África e no Oriente Médio. 

Carlos Moore, em Racismo e Sociedade (2012), faz um estudo sobre as 

condições da escravidão levadas a cabo por ideais racistas e econômicos 

pelas diversas sociedades e épocas. O autor afirma que desde o período 

Neolítico, com cerca de 8 mil anos até nossa época, grupos ou indivíduos 

tiveram a necessidade de dominar e tomar posse de bens e excedentes 
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sociais. Referindo-se a essa teoria defendida com mais afinco por Karl Marx, 

Moore explica que:  

 

A aparição de um excedente social, bem como a consequente 
corrida para sua apropriação exclusiva pelos setores mais 
organizados e poderosos, seria o elemento fundador das 
desigualdades socioeconômicas e políticas. Esse fenômeno, 
de caráter universal, seria o grande responsável pelos sistemas 
de opressão de um ser humano pelo outro (MOORE, 2012, p. 
172).  
 

Com a crescente desigualdade nas estruturas sociais que se 

consolidaram durante o tempo, então, as diferenças entre as posses desse 

excedente e as classes sociais que passaram a se estabelecer refletiram 

também na ideia de que um tipo social, uma raça, seria, por conseguinte, 

superior à outra. Nesses termos, a ideia de “raça”, que tem hoje uma 

formulação que a relaciona a uma concepção desenvolvida pela sociedade, e 

não mais pela biologia, seria uma das justificativas para o advento e o 

crescimento do comércio de escravizados no ocidente e Oriente Médio. 

No continente africano, anteriormente ao período do comércio e tráfico 

de negros escravizados para a Europa, Américas e Oriente Médio, a 

escravização existia nas sociedades negro-africanas. Moore (2012) descreve 

os níveis de escravidão que ocorriam naquele continente, principalmente a 

partir de sociedades que tinham um excedente social. A categoria de 

escravizado tem uma natureza oposta aos indivíduos livres, mas também 

dentro dela própria, há subcategorizações: o escravo militar, chamados ceddo, 

cujo proprietário era o Estado, gozava de alguns privilégios perante a nobreza 

e chegavam, inclusive, aos postos de general; o escravo serviçal que, pela 

própria natureza de seu trabalho e sua ligação com seus senhores, ocupavam 

certa vantagem sobre os demais, exceto sobre o militar. O serviçal, 

transmitidos hereditariamente por serem tratados como membros da família, 

não poderiam ser vendidos; o escravo produtor era responsável por auxiliar 

seus amos nas atividades que desenvolviam e, geralmente, gozavam de 

alguns direitos que seus amos possuíam. 

Como última categoria apresentada por Moore (2012), o escravo-

mercadoria não era considerado da família de seus amos, muito menos 
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gozavam de algum privilégio perante a sociedade. Essa seria a pior 

configuração entre os demais níveis de escravidão:  

 

Segundo contam os cronistas tradicionais, a sorte de escravo-
mercadoria recaía sobre quem infringisse gravemente as 
normas sociais e cometesse infrações intoleráveis (homicídios, 
latrocínio, estupros, furtos, estelionato e bruxaria), mas a 
realidade era outra. O escravo-mercadoria correspondia a 
‘dinheiro-vivo’ naquelas sociedades, além de ser uma força de 
trabalho bruta cuja exploração, frequentemente, era sem 
misericórdia (MOORE, 2012, p. 182).  
 

As relações econômicas e, consequentemente, as de poder fomentaram 

um aumento crescente de escravizados-mercadoria. O progressivo comércio 

de escravizados com o Oriente Médio e, a partir do século XVI, de maneira 

mais incisiva, com a Europa, esse tipo de escravização tornou-se o mais 

lucrativo e mais forte para o continente (MOORE, 2012). No entanto, como 

sustenta Inikori, nenhum outro processo de escravização aproximou-se 

daquele que seria desenvolvido pelo ocidente, pois, este se distingue dos 

demais por diversos aspectos, dentre eles, achou-se importante citar alguns: 

“sua própria amplitude, sua extensão geográfica e seu regime econômico – em 

termos de oferta, emprego de escravos e dos negócios com os bens por eles 

produzidos – são os traços distintivos do tráfico de escravos africanos” 

(INIKORI,2010, p. 92). Além desses, a degradação física, psicológica, bem 

como a desumanização ou zoomorfização do negro africano provocadas pelos 

sistemas sociais escravocratas, como por exemplo o instaurado no Brasil, 

deixaram feridas abertas até os dias atuais, como visto anteriormente. 

Voltando à questão da tradição oral e à história de Sundjata Keita 

percebe-se que, se por um lado, no volume 1 da coleção editada pela 

UNESCO, História Geral da África, os historiadores envolvidos no projeto 

valorizaram a tradição oral naquilo que dela poderiam extrair de verdadeiro em 

relação ao tema e mais particularmente a Sundjata Keita, por outro, essa 

mesma tradição oral, voltada para os acontecimentos que justificam a cultura, a 

história e a política social se vale da narrativa mítica para endossar as práticas 

sociais, as tradições religiosas e políticas, a força e importância dos clãs e de 

determinados indivíduos ou família. O valor da palavra está acima da coerência 

da narrativa, do percurso do tempo dentro de uma mesma história, da 
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fidelidade aos fatos tal qual aconteceram. O que mais importa, nesse caso, 

seria a autoridade dos “Mestres da Palavra” e sua relação com o poder que 

emana da palavra: 

 

O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o 
próprio valor do homem que faz o testemunho, o valor da 
cadeia de transmissão da qual ele faz parte, a fidedignidade 
das memórias individual e coletiva e o valor atribuído à verdade 
em uma determinada sociedade. Em suma: a ligação entre o 
homem e a palavra (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 168). 
 

 No filme de Kouyaté, a vida de Sundjata Keita é cheia de dificuldades e 

superações, de acontecimentos sobrenaturais e traições. Encontra-se uma 

narrativa que se aproxima à do filme no livro Sundjata ou a epopeia mandinga, 

de Djibril Tamsir Niane, publicado, no Brasil, em 1982. O autor, na introdução 

da obra, afirma que toda a história foi narrada por um griot da Guiné, a quem 

ele deve tudo o que aprendeu sobre o povo malinke, do antigo império do Mali.  

A avó materna de Sundjata Keita, segundo o griot que narra o mito em 

Niane (1982), bem como aquele responsável por narrar a mesma história em 

Keita!..., era um búfalo que atormentava as aldeias e cidades do reino de Do, 

matando uma pessoa por dia. Vários caçadores haviam tentado matá-lo, 

porém, nenhum deles teve êxito. Ou eram mortos pelo animal ou saiam 

gravemente feridos. Em Keita!.., a história do encontro do búfalo com dois 

irmãos caçadores é narrada pelo griot Djéliba. Os dois, percorrendo as terras 

do reino, impelidos pela vontade de matar o selvagem e já cansados, 

aproximam-se de um rio, onde uma mulher está lavando roupa. Um deles havia 

sido avisado por uma pomba que apenas uma determinada mulher poderia 

ajudá-los e que, no momento em que eles a encontrassem, a pomba cantaria 

para avisá-los que era a mulher que procuravam. Assim aconteceu. A pomba 

cantou no momento em que avistaram aquela mulher: “− Bom dia mãe, 

podemos ajudá-la? Pergunta um dos irmãos. − Deixem-me em paz, não quero 

nada com vocês” (00:29:40), diz a mulher, recolhendo à cabeça a roupa que 

lavava e sentando-se à sombra de uma frondosa árvore. 
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Fotograma 24. Sendo avisados pela pomba (00:29:24). 
 
 
 

 

Fotograma 25. A mulhér-búfalo, ao ser avistada pelos caçadores (00:29:27). 

 

 

Eles se interrogam sobre qual decisão tomar diante da negativa da 

estranha senhora. Decidiram segui-la, apesar de aparentar não querer 

conversar. Nesse momento, eles afastam-se da margem do rio e vão ao seu 

encontro. Eis que segue o diálogo: 

 

CAÇADOR − Mãe, perdoe-nos. 
MULHER-BÚFALO − Não sou mãe de vocês. 
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CAÇADOR − Permita-nos chamar de mãe, você merece. 
MULHER-BÚFALO − O que querem de mim? De onde vocês 
vêm? 
CAÇADOR − Do Mande. 
MULHER-BÚFALO − O que procuram? (00:29:40). 
 

Antes de responderem à mulher, os caçadores oferecem-lhe um pedaço 

de carne seca, o qual é puxado de forma rude. Ela começa a comer sem, no 

entanto, agradecer-lhes. Oferecem também bebida e um pouco de fumo. Após 

receber todos os agrados, ela se adianta às perguntas dos caçadores dizendo: 

“− Vocês querem matar o búfalo, não? Eu, Do-Kamissa, tudo sei. Mas ninguém 

pode matar o búfalo, eu sou o búfalo”(00:31:47). Eles tentam sair correndo, 

mas ela pede que fiquem calmos e que a escutem: 

 

MULHER-BÚFALO − Muitos caçadores falharam, matei 
diversos e feri 77 deles. Mas tudo tem um fim, minha hora 
chegou. Entrego-me a vocês, mas com uma única condição: 
quando tiverem matado o búfalo, meu sobrinho Do-Samo virá 
recompensa-los; digam a ele que querem uma mulher e ele 
lhes trará as moças e mulheres livres e vocês escolherão uma: 
a mais feia. É minha filha de criação, chama-se Sogolon, que 
dará a luz a um filho que dominará toda a savana (00:32:08).  

 

Virando-se ao irmão mais novo entre os dois caçadores, Do-Kamissa 

afirma que ele é o mais corajoso e lhe explica como deverão proceder para 

matá-la:  

 

MULHER-BÚFALO − Atrás do grande arbusto há uma roca, 
uma pedra e um ovo, vocês devem pagar essas coisas assim 
que estivermos frente a frente. Encare-me três vezes, meu 
corpo tremerá e eu os perseguirei. Jogue, uma por uma, cada 
coisa para trás. Agora, dêem-me sua palavra.  
CAÇADOR − Damos nossa palavra. 
MULHER-BÚFALO − Então vão, meus filhos, que Deus vos 
proteja. Diz Do-kamissa afastando-se deles (00:33:05).  
 

Os irmão fizeram tal qual foi explicado pela mulher-búfalo e conseguem 

matá-lo.  
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Fotograma 26 – O caçador tendo o búfalo em sua mira (00:42:37). 

 
 

 

Fotograma 27 – A morte do búfalo (00:42:48). 
 

 

Mabo, ao ouvir essa parte da narrativa, pergunta ao ancião o porquê de 

todo o processo para matar o búfalo. Djéliba responde dizendo que era assim 

porque tinha que ser. Diante da insistência do garoto, ele afirma que Mabo 

precisa ter paciência, pois logo saberá tudo. Com isso, percebe-se ser 

recorrente a postura do griot diante de sua prática. As perguntas nem sempre 

são respondidas de imediato, uma vez que o tempo da narrativa parece não 

ser o mesmo tempo da vida cotidiana da cidade, mas obedece ao tempo do 
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próprio saber tradicional do griot. O aprendizado deve ser lento, gradual e 

constante, seguindo o decorrer da própria narrativa. 

 

 

 

Fotograma 28 – O ensinamento (00:33:52). 

 

 

O encontro entre mulher-búfalo e caçadores, na narrativa publicada por 

Niane (1982), apresenta-se parcialmente diferente da do filme, porém, com o 

mesmo desfecho. Os caçadores, presenteando Nare Maghan com Sogolon, 

explicam-lhe como mataram o animal: 

 

O rei Do Mansa Nhemo Diarra, havia prometido as mais belas 
recompensas ao caçador que matasse o búfalo. Decidimos, 
pois, tentar a sorte e foi assim que penetramos no país de Do. 
Como olhar vigilante, avançamos com precaução, quando 
percebemos uma velha mulher junto a um riacho; ela chorava, 
lamentava-se, atormentada pela fome; nenhum transeunte se 
dignara até então deter-se junto a ela. Ela rogou-nos, em nome 
do Todo-Poderoso, que lhe déssemos algo para comer; movido 
por seus prantos, aproximei-me e tirei do meu alforge alguns 
pedaços de carna salgada. Depois de comer, ela me disse: − 
Caçador, que Deus te pague pela esmola que me deste 
(NIANE, 1982, p. 21) 
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Como visto, enquanto em Niane (1982), os caçadores encontraram a 

mulher-búfalo abatida, sofrendo de fome e, além disso, apresenta a informação 

de que o búfalo estava matando os caçadores de Do pelo fato de não ter 

recebido a herança que lhe era devida e, por isso, vingava-se de seu primo. 

Em Keita!..., por sua vez, ela é retratada de maneira altiva, rude, selvagem, 

mas sem choro ou pedidos de clemência. Parece, com isso, que o griot Djéliba, 

ao invés de apresentar a fragilidade daquela mulher, expõe sua força vital e 

mágica e, para mais, apresenta a necessidade de garantir que o destino de sua 

filha de criação se cumprisse. Como já não fazia parte do reino, Sogolon tinha 

um futuro de provável abandono.  

Ao fazerem como prometeram, os caçadores foram até Do-Samo 

informá-lo da morte do búfalo e levam Sogolon como recompensa. Como a 

mulher-búfalo havia dito que de sua filha nasceria aquele que iria dominar toda 

a savana, eles tentaram possuí-la, mas não tiveram sucesso e levaram-na ao 

mansa dos mandinga, Nare Maghan. De sua união com Sogolon nasceu 

Sundjata Keita, o futuro fundador do antigo império do Mali.  

Maghan havia sido avisado por um caçador, iniciado nos cultos 

tradicionais, que seria oferecida a ele uma jovem, terrivelmente feia, mas que 

daria a luz ao seu sucessor, o qual tornar-se-ia um grande mansa. O mestre 

caçador sentou-se em frente a Maghan, abriu no chão o couro curtido de um 

animal e lançou sobre ele uma mão de búzios iniciando, em seguida, a 

interpretação do oráculo: “O mundo é misterioso, cheio de segredos. Uma 

árvore gigante nasce de um grão. Isto também vale para os reinos” (00:16:08). 

O filho primogênito do rei, com isso, não seria aquele que herdaria o trono. O 

soberano ficou atordoado com a fala do mestre caçador, mas respeitou a sua 

capacidade de conversar com os espíritos e divinar sobre o futuro. A dúvida, 

porém, instalou-se naquele reino. Como poderia nascer uma criança para 

herdar o reino, se já havia um primogênito?  
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Fotograma 29 – A divinação do mestre caçador (00:16:03).                                                

 

O mansa, então, diz ao seu griot: “Não acredito nesse caçador. Ele louva 

o futuro do reino. Desconfio que seja mentira”. Eis que lhe responde seu griot 

pessoal: “É possível, mas fiquemos atentos. Uma verdade pode ter muitas 

versões” (00:17:33). O conhecimento não é único. A espera foi grande, mas 

logo outros dois caçadores entraram na cidade acompanhados por Sogolon 

Kedju. 

Nas palavras do griot, Sundjata Keita tem descendência especial, 

mágica. Apenas dessa forma ele seria capaz de conquistar tantos territórios e 

levar seu nome tão longe. O espírito do búfalo e do leão fizeram de Keita um 

grande mansa. Ao nascer, segundo as narrativas de Niane (1982) e de 

Keita!…, uma forte chuva sobreveio à região e um raio cortou o céu, 

iluminando-o, assim que o pequeno Keita chegou ao mundo. A primeira esposa 

de Maghan encheu-se de inveja e temia que o filho de Sogolon depusesse do 

trono seu primogênito. Com isso, ela tentou que feiticeiros pusessem fim à 

indesejada gestação, porém não tiveram êxito. A filha do búfalo estava 

protegida por três mochos, uma espécie de coruja, que pousaram sobre o 

telhado da casa de Sogolon (NIANE, 1982).  

Após o anúncio do nascimento ao rei, Nhankuman Dua, seu fiel amigo, o 

saúda, chamando Sundjata de “o menino-leão, o menino-búfalo” (NIANE, 1982, 

p. 30), fazendo referência aos totens protetores de Maghan e de Sologon. 
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Sundjata havia nascido sob os auspícios dos céus, os espíritos o protegiam e o 

tornaria o grande mansa, o conquistador fundador do império do Mali. No filme 

de Kouyaté, a narrativa se aproxima do livro de Niane, também apresentando 

Keita como descendente de uma linhagem nobre e mágica ou divina. 

 

 

3.4 Keita!... e a apreciação do pensamento descolonizador 

 

 

A força da resistência, aquela mesma manifestada pelos povos africanos 

e da diáspora, em finais do século XIX e início do XX, estão retratadas em 

Keita!...no tocante ao papel do griot como aquele que representa a importância 

de se combater a alienação cultural e histórica, ou a colonização das mentes, 

como afirma Thiong’o (2007). Em outras palavras, a figura do griot, a temática 

da cultura tradicional dos povos do antigo Manden e a apresentação de uma 

possibilidade epistemológica africana se caracterizam como objeção às 

propostas epistêmicas europeias. A película também apresenta o jovem Mabo, 

com sede de sabedoria, com a curiosidade de um bom ouvinte/aprendiz e com 

a disposição de começar a conhecer a si mesmo, aspecto consequente do 

conhecimento de seus ancestrais. Na ancestralidade africana, conhecer a 

história de sua origem é de fundamental importância para conhecer-se. 

Nessa direção, por conseguinte, segue o intento de Djéliba e a vontade 

de Mabo. Esse é, da mesma forma, o propósito de Dani Kouyaté, ao se 

apropriar da linguagem cinematográfica para evidenciar a oralidade africana, 

agindo em direção à preservação da história de seu próprio povo: “O tema 

deste filme se impõe a mim, portanto, como um dever. Mas eu tenho sorte, eu 

pertenço ao "século do cinema", que é uma ferramenta fabulosa para um 

griot!56” (KOUYATÉ, 2015. Tradução nossa).  

Após a chegada de Djéliba, Mabo chega atrasado na escola. Sai 

correndo de casa para tentar ganhar algum tempo no percurso. A cena que se 

segue (00:09:14) se passa na porta da escola de Mabo. Os alunos estão 

organizados em duas fileiras e, a partir do comando vindo do professor sr. 

                                                             
56 No original: «Le thème de ce film s'impose donc à moi comme un devoir. Mais j'ai de la 
chance, j'appartiens au «siècle du cinéma», c'est un instrument fabuleux pour un griot!» 
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Fofana, fazem gestos parecidos com os feitos por soldados e, somente após 

esse exercício, os alunos começam a entrar. Nesse momento, chega Mabo, 

recebendo um olhar de reprovação do professor. No entanto, já dentro da sala 

e durante a aula, Mabo se mostra um aluno exemplar, ótimo em matemática. 

Ao final do período, volta rápido para casa sem, ao menos, parar para 

conversar com os colegas que ficam a lhe chamar. 

Na sequência, voltando à casa dos Keita, vê-se Djéliba deitado na rede  

tendo o pai de Mabo, Boicar, sentado à sua frente. Eles conversam sobre o 

motivo pelo qual o griot viajou até lá. Boicar o questiona: “−Djéliba, sei que não 

gosta da cidade. Então, correu tudo bem na viagem?”. O velho responde-lhe: 

“−Tudo bem, Keita, não se preocupe. Realmente, não gosto da cidade, mas 

hoje estou aqui em uma missão” (00:09:42). A conversa não vai à frente, pois 

Boicar estava de saída para o trabalho e Djéliba preferiu esperar um momento 

mais tranquilo para falar sobre o assunto. 

Parece, mais uma vez, que, para o griot, todo assunto precisa de tempo 

certo para ser tratado. As respostas não devem ser imediatas. Nada, nesse 

caso, deve ser repentino, nem os acertos e explicações (como no caso do 

motivo de Djéliba estar naquela casa), muito menos no que se refere aos 

ensinamentos (como no processo de iniciação de Mabo, por exemplo). O 

espírito e o entendimento precisam estar preparados para receber as 

informações e os ensinamentos para entendê-los da melhor maneira possível.  

Após a saída de Boicar, Djéliba continua em sua rede, dormindo. Mabo 

chega da escola correndo e sua mãe está cuidando das roupas. Boicar Keita, a 

caminho do trabalho (00:10:52), fica pensativo, dentro de seu automóvel e 

deixa de prestar atenção no semáforo, que abre enquanto ele está absorto. O 

motorista do carro que está atrás ao de Keita sai do veículo e começa a 

reclamar, gritando que ele está atrapalhando o caminho. Quando Boicar dá 

partida e sai, aquele que reclamava ficou parado, sem conseguir seguir com o 

carro, sendo ele, agora, aquele que atrapalhava o trânsito.  

Enquanto Djéliba fez a maior parte de seu percurso até a cidade 

andando, o filme mostra que as pessoas do município –  tomando a cena 

descrita acima como exemplo – parecem estar sempre atrasadas, estressadas. 

O automóvel – mesmo sendo uma das maiores invenções desenvolvidas no 

século XX e que, até os dias atuais, povoa os desejos dos indivíduos –, parece 
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não ser suficiente para facilitar e adiantar a vida das pessoas. Obviamente, 

essa não é uma questão que se restringe à África.  

Claramente, entende-se que a intenção do autor em mostrar sempre 

essas aparentes dicotomias entre o moderno e o tradicional, não é, 

necessariamente, para qualificar um e desqualificar o outro. Acredita-se que 

essas dicotomias vêm à tona para demarcar as diferenças entre as 

experiências daqueles que foram “menos atingidos” pelas invasões territoriais e 

colonizações, bem como pela colonização persistente após libertações dos 

Estados africanos. Esta observação mostra-se pertinente no momento em que 

parece tornar-se visível uma tentativa de substituição de uma experiência 

sociocultural pela outra, como se deu nos momentos históricos supracitados.  

A primeira refeição de Djéliba com os Keita também é uma cena que 

evidencia o estranhamento entre alguns hábitos do colonizador e os hábitos do 

griot, aparentemente pouco influenciados pelos brancos. Em uma grande mesa 

de madeira, Djéliba senta-se à cabeceira, lugar destinado, também lá, ao mais 

velho da família. Do lado direito da mesa (em relação a Djéliba) está Boicar e, 

do lado esquerdo a esposa e a criança. Uma bela cortina vermelha e um abajur 

na mesa de canto compõem o plano de fundo (Fotograma 30). O prato do 

jantar é espaguete. O ancião desconhece aquela diferente comida, 

estranhando ainda mais o uso de talheres para aquele difícil jantar.  

 

 

Fotograma 30. O jantar (00:18:58). 
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Segue o diálogo: 

 

DJÉLIBA. − Flor de Laranjeira [nome pelo qual chama Sitan, a 
mãe de Mabo], o que você preparou?  
SITAN. − Lamento Djéliba, é comida de branco. 
MABO. − Djéliba, é espaguete. 
DJÉLIBA. – Sapakti? O que é isso? 
Todos riem e o garoto o corrige: 
MABO. − Não se fala sapakti, mas espagueti.  
BOICAR. − Não incomodem Djéliba, ele não consegue dizer 
essa palavra.  
DJÉLIBA. − É verdade, é mesmo impronunciável. Vamos 
comer. (00:19:03) 

  

Essa cena lembra as abordagens acerca do período colonial. O 

estranhamento cultural dos povos colonizados em relação ao colonizador. A 

cena se apresenta mais como uma alegoria, na qual Djéliba seria o nativo que 

acabara de entrar em contato com os elementos – materiais e simbólicos – 

trazidos pelo colonizador ocidental-europeu. Ele come o espaguete, acha-o 

estranho, porém, saboroso. No entanto, não o faz como deveria, como 

ensinado pelo invasor, ele se adapta para que não seja rechaçado de maneira 

ainda mais brutal. À mesa, ainda, ele arrota e, pelos olhares das personagens 

que compõem a cena, parece ter sido reprovado por esse hábito. Aquela 

família já havia passado pelo processo educacional euro-ocidental.  

O griot tinha dificuldades com os talheres. A comida escorria dos 

utensílios e ele desiste de usá-los. Pede uma vasilha de água para o garoto 

que, prontamente, traz o que lhe foi pedido. Djéliba lava as mãos e come sem 

os talheres. A câmera aproxima a imagem do seu rosto em primeiríssimo 

plano, deixando mais evidente a maneira grosseira – em relação aos costumes 

dos brancos – com que o velho comia. Ao final da refeição, o ancião afirma que 

o “sapakti” estava ótimo. Ele pede novamente a vasilha de água, lava as mãos, 

passa-as nos cabelos, orelhas e rosto. O garoto vai jogar a água fora e não 

volta mais para a cena. A mulher também se levanta para retirar os utensílios 

do jantar e levá-los à cozinha, ficando apenas Djéliba e Boicar à mesa. O 

primeiro, enfim, se dispõe a explicar sua visita. Sitan é chamada de volta à 

mesa e o griot põe-se à explicação:  “− Estou aqui para cumprir o meu dever. 

Seu filho, Mabo, deve conhecer sua história. Vim aqui por isso” (00:22:00). 
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Boicar afirma que é importante a intenção do velho. Djéliba aprova a fala de 

Boicar e sai da mesa informando que vai orar.  

Sitan não parece muito contente com as intenções de Djéliba, muito 

menos com a resposta do marido e pergunta: 

 

SITAN. − Boicar, você está de acordo com o que ele pretende? 
BOICAR. – E por que não? 
SITAN. – Ele veio iniciar Mabo nas tradições.  
BOICAR. – E o que você tem contra as tradições?  
SITAN. − Nada, mas tem a escola e você sabe disso 
(00:22:31).  

 

Boicar nada responde, balança a cabeça em sinal de reprovação e sai 

da mesa. A resistência cultural bem como a concepção diaspórica da 

afrocentricidade vêm à tona na cena citada. É imprescindível que os jovens 

sejam iniciados e educados, também, nas tradições epistemológicas africanas, 

para que conheçam e aprendam, de igual maneira, a história de seus 

ancestrais, bem como seus sistemas de pensamento, de construção social e 

cultural. 

Parece que Boicar, quando criança, não foi educado sob a orientação e 

direcionamento de um griot da mesma família que Djéliba. Uma geração 

parece ter sido negligenciada, chegando, enfim, a vez de Mabo. Sitan opõe-se 

preocupada com um possível futuro melhor, caso seu filho não deixe os 

estudos na escola oficial. Naquela configuração social, essa seria uma 

esperança que precisava ser assegurada. A mulher não se opunha aos 

intentos do ancião pelo fato de não concordar com a tradição, mas por 

entender que, na realidade social em que estavam inseridos, seria urgente e 

mais prudente a formação escolar oficial de seu filho. Como aos assimilés de 

outrora, a autoridade epistemológica euro-ocidental ainda estava fortemente 

presente a ditar as regras sociais. Ela não poderia permitir que seu filho fosse 

um “atrasado”, segundo a concepção das elites e, quem sabe, de seus amigos 

e familiares.  

O posicionamento de Sitan reflete, de certa maneira, a violência do 

processo colonial, como nos apresenta Fanon (1968), que deixou marcas nas 

experiências psicológica e social dos sujeitos colonizados. Tais marcas estão 

representadas na postura da mãe do jovem Keita. Seu pensamento não é 
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neutro, pois está agindo de acordo com a consciência cultural do colonizador. 

Dani Kouyaté, então, contrariando as regras da colonização persistente, 

posiciona-se de maneira tal que permite que relacionemos seu trabalho ao 

conceito de afrocentricidade, uma vez que Keita!... parte de elementos de uma 

tradição africana no intuito de diminuir o poder e a influência da soberania 

branca naquelas terras. Enquanto o cineasta posiciona-se como africano 

preocupado em requalificar sua cultura e seu sistema de conhecimento, os 

representantes da diáspora, terriam, igualmente, a necessidade de pensar de 

maneira afrocentrada: 

 

A afrocentricidade sustenta que, a menos que os africanos se 
disponham a reexaminar o processo de sua conversão 
intelectual, que ocorre sob o disfarce de ‘educação formal’, 
continuarão sendo presa fácil da supremacia branca. O que se 
sugere é que, em vez disso, os africanos se reancorem, de 
modo cosnciente e sistemático, em sua própria matriz cultural e 
histórica, dela extraindo os critérios para avaliar a experiência 
africana (MAZAMA, 2009, p. 113). 
 

A afrocentricidade, representada aqui pela postura de Dani Kouyaté, é 

um desafio à concepção que defende o conhecimento eurocêntrico enquanto 

universal e, consequentemente, o único a ser considerado e seguido. Como 

bem dito por Mazama (2009), é preciso, para combater a hegemonia branca, 

que os povos colonizados busquem seus próprios princípios epistemológicos 

para se reorganizarem e se avaliarem enquanto grupos fortes e capazes de 

construir um novo projeto de conhecimento. Isso não quer dizer, 

absolutamente, que nenhum outro sistema de conhecimento deva ser levado 

em consideração, mas, pelo contrário, que a finalidade é oferecer outras 

formas de conhecimentos além do hegemônico: a valorização dos aspectos 

próprios das experiências tradicionais, que são pertinentes serem 

considerados, devem sê-lo no intuito de fortalecer o processo de 

descolonização persistente, fomentando o empoderamento e a agência dos 

sujeitos colonizados. 

Em diálogo entre o pai e a mãe de Mabo (00:37:49), Sitan afirma que 

nada tem contra o griot, o problema foi que seu filho mudou muito depois da 

chegada do ancião. Mabo começa a ficar negligente com as lições da escola e 

menos interessado nos assuntos ensinados pelo professor. A história contada 
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por Djéliba estava mais próxima do garoto, o representava muito mais do que 

aquelas que ouvia no processo educacional formal. Se, no início do filme, Mabo 

acertou uma lição de matemática e foi elogiado pelo sr. Fofana, após as 

intervenções de Djéliba, vê-se a cena do garoto errando uma pergunta de 

história (00:36:56). O professor pergunta qual o ano da descoberta das 

Américas e qual o nome de seu descobridor. Logo após essas questões, 

pergunta a Mabo, que está de braços cruzados, como se não estivesse 

prestando atenção à aula, qual o nome dos primeiros habitantes da França. O 

garoto diz que não sabe a resposta. O docente puxa sua orelha e o manda 

ajoelhar-se no canto da sala, como castigo (00:37:10). Mabo ajoelha-se e 

coloca as mãos atrás da cabeça, cena bastante parecida às abordagens e 

revistas policiais que se vê com frequência e que tanto faziam parte da vida 

colonial, de acordo com Fanon (1968). A imagem muda rapidamente para 

Djéliba, que também está com as mãos atrás da cabeça, no entanto, deitado 

em sua rede, pensativo. 

O gesto é o mesmo, o do garoto-aprendiz e do griot, todavia, um estava 

sendo castigado pela força opressora do Estado (pós)colonial, enquanto o 

outro, deitado em sua rede sob as árvores, contemplava o canto dos pássaros. 

Era com violência que o Estado colonial educava, ou melhor, “domesticava” e 

enquadrava os povos colonizados, aspecto representado pela escola de Mabo. 

“O mundo colonizado é um mundo cindido em dois. A linha divisória, a 

fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia” (FANON, 1968, p. 

28). Um dos braços fortes da colônia não seria, obviamente, uma educação 

para a emancipação, mas para a obediência, como vemos nos aspectos 

opressores da educação formal. 

 

Eu não sei o significado do meu nome 

 

Sr. Fofana, faz três “visitas” à casa de Mabo: na primeira, ele 

acompanha o garoto após a aula a fim de conversar com seus pais; a segunda 

se dá após Mabo mentir, dizendo que voltou cedo da escola por que seu 

professor ficou doente; a terceira e última se dá com outros pais de colegas de 
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classe de Mabo, que irão reclamar do comportamento do garoto, pois está 

influenciando e prejudicando seus filhos. 

Em sua primeira visita, Sr. Fofana está em sua primeira ida à residência 

dos Keita. Ao chegar, saúda Djéliba, sorridente, e entra na casa para falar com 

Boicar e sua esposa. Sr. Fofana diz que a visita, sem aviso, se dava por causa 

de Mabo e seu crescente desinteresse pelos trabalhos escolares. 

 Boicar começa a falar com o filho quando sua esposa o interrompe 

dizendo que o culpa não é do garoto, mas do griot: “− Não brigue com Mabo, o 

problema é Djéliba. […] Ele veio da aldeia iniciar Mabo nas tradições” 

(00:30:51). Ela continua afirmando que o filho nem tem comido direito, quer 

apenas escutar as histórias do velho. Sr. Fofana, antes dizendo que seria bom 

Mabo se iniciar nas tradições, afirma que é preciso se preocupar, pois isso não 

pode afetar dessa maneira a vida do menino.  

Boicar, não concordando com os dois, afirma:  

 

BOICAR. − Escute, sr. Fofana, este velho homem, Djéliba 
Kouyatê, foi o griot do meu pai. Seu pai foi griot do meu avô. 
Há séculos os Kouyatê são os griots do Keita.  

SITAN (rindo). – Há séculos, Boicar… Abra os olhos. As coisas 
mudaram. Diga ao griot que amanhã Mabo irá à escola, e que 
ele terá tempo de sobra nas férias. 
Sr. Fofana concorda com Sitan e diz a Boicar que essa é a 
melhor solução para a questão. No entanto, o pai do garoto 
não concorda e responde já impaciente: 
BOICAR. − Ouça, sr. Fofana, você não compreende Djéliba e 
nunca compreenderá. Ele tem uma missão a cumprir.  
SR. FOFANA. − Mas, sr. Keita, já que se trata de sua história, 
conte você mesmo ao seu filho, será o melhor para todos. 
BOICAR. − Já que não sabe, tenho que dizer-lhe que isso é 
função do griot.  

SITAN. – Baicar, pare de insultar as pessoas. Não somos 
ignorantes. Todos temos nossa história e a amamos. Mas não 
é esse o problema. É Mabo.  
Percebendo que a conversa havia criado uma situação 
desconfortãvel à família, o professor se desculpa: 
SR. FOFANA. − Desculpe-me, não tinha a intenção de 
provocar uma discussão.  
BOICAR. − Bem, para mim basta: o griot não irá. Desculpe-me 
por fazer perder seu tempo. Afirma Boicar 
O professor, então, despede-se deles e vai embora. (00:39:22). 

 

 Mabo também não ficou contente com a situação. Ficou triste por estar 

causando, indiretamente, aquela briga. A câmera dá um close e mostra o 
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garoto com semblante perturbado, pensativo e aborrecido. Ao sair, sr. Fofana 

já não cumprimenta mais o ancião. Aparentemente, essa visita não mudou 

muito as coisas na casa dos Keita, pois Djéliba continuou ensinando a Mabo. 

Contudo, a relação entre o pai e a mãe do garoto já não parece tão tranquila, 

pois Boicar se recusara a mandar embora o griot de sua família. Aquele ancião 

tinha um papel fundamental na educação da família Keita, e não poderia ser 

dispensado antes que realizasse seu propósito. Era fundamental assegurar a 

continuidade da tradição, pois ela seria um fator desalienante para Mabo. Ele 

tinha raízes, tinha história, e Djéliba oferecia um sistema de conhecimento 

diferente daquele oferecido pela sociedade colonizada e, então, colonizadora. 

Boicar coloca-se contra, segundo nossa análise, o processo de mudança 

intelectiva impetrada pela escola oficial (MAZAMA, 2009).  

A segunda ida do docente à casa de Mabo se deu em decorrência da 

falta do garoto na aula. O jovem tinha se despedido de Djéliba mas, no meio do 

caminho da escola, decide voltar para casa e diz aos familiares que o professor 

estava doente e a aula fora cancelada. Mabo senta-se com griot  e continua 

ouvindo a narrativa sobre seu ancestral, Sundjata Keita. No meio do conto, 

contudo, sr. Fofana chega na casa. O professor se aproxima do griot e do 

garoto, agacha-se, pois os dois estavam sentados no chão, e começa um 

diálogo com o velho (fotograma 31).  

 

 

Fotograma 31 (01:02:35) 
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Obviamente, o docente não estava ali para conversar amistosamente, 

pois precisava resolver aquele problema. Mabo deveria voltar a se interessar 

pela escola como antes: 

 

SR. FOFANA. − Bom dia, velho.  
DJÉLIBA. − Bom dia, meu filho. Responde Djéliba. 
SR. FOFANA. − Eu sou o professor da escola.  
− Eu sei. Você já veio aqui. E falei contigo. Sei porque está 
aqui. Você quer saber porque fico com Mabo. 
SR. FOFANA. − Não velho, sei porque fica com ele. Venho 
falar contigo justamente sobre isso.  
O griot o interrompe e pergunta: 
DJÉLIBA (interrompendo Sr. Fofana) − Primeiro diga-me: qual 
o seu nome? 
SR. FOFANA.− Meu nome? 
DJÉLIBA. − Sim. 
SR. FOFANA. − Fofana… Idrissa Fofana. 
DJÉLIBA. − Isto é bom. Sabe o significado do seu nome? 
SR. FOFANA. − Não, não sei.  
DJÉLIBA. − É triste. Você não sabe. O que poderá ensinar às 
crianças, se não sabe o significado de seu próprio nome?  
SR. FOFANA. − Não tenho um griot à minha disposição. 

Replica o professor. 
DJÉLIBA. − Os griots estão à disposição de todo mundo! Você 
deve saber. Eles servem a todos. Se quiser, posso dizer qual 
tua origem.  
Mesmo afirmando que gostaria de saber sua ascendência, sr 
Fofana se opõe à educação tradicional de Mabo naquele 
momento: 
SR. FOFANA. − Quero. Mas por enquanto, velho, quero que 
Mabo assuma suas responsabilidades na escola. É primordial.  
Djéliba balança a cabeça positivamente, dizendo: 
DJÉLIBA. − Então te ouvirei, mas antes é você quem vai me 
ouvir. Existem cento e vinte e quatro mil (124.000) seres entre 
o céu e a terra que respiram como você e eu. De todos esses 
cento e vinte e quatro mil seres, só não sei a origem de duas 
coisas: o carneiro e o sorgo. Então, não diga mais a Mabo que 
seu ancestral assemelha-se a um gorila! Pois o ancestral dele 
é um rei! Magan Kon Fatta Konatê, mansa do Mande.  
SR. FOFANA. − Está bem. Mas se Mabo responder isto numa 
prova, estará errado, porque o seu saber é diferente do meu.  
DJÉLIBA. − Meu filho, o saber tem muitos sentidos. O saber é 
inesgotável, ele é complexo. Ele pode estar no sopro dos 
ancestrais, no milho e na areia. Ele é transmitido dos espíritos 
aos homens e dos homens aos espíritos… 
Tentando persuadir o velho, o professor pede que Djéliba 
ensine Mabo durante as férias. Eis que o ancião responde: 
DJÉLIBA. − Ensine você seus truques durante as férias e 
deixe-o comigo por enquanto. E isso é tudo. Eu o devolverei a 
você depois. Desejo a você vida longa. 
SR. FOFANA. − Não sou eu quem decide o calendário escolar!   
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DJÉLIBA. − E quem decide? Pergunta  
SR. FOFANA. (impaciente). − O governo! 
DJÉLIBA. − Então aqui é assim? Pergunta o griot. 
SR. FOFANA. − Sim, são os dirigentes do país quem decidem. 
DJÉLIBA. − Nesse caso, não tenho que resolver nada contigo. 
Se você não decide nada, mande chamar os dirigentes do país.  
SR. FOFANA. −  Quer que eu chame os dirigentes do país? 
DJÉLIBA. −  Sim… esperarei por eles aqui. 
O professor, irritado, balbucia algumas palavras e vai embora. 

(01:02:33) 

 

 

Djéliba subverte a lógica e as regras impostas pelo saber eurocêntrico, 

afirmando que existem vários tipos de saberes e que o conhecimento é diverso. 

O conceito de afrocentricidade aparece no seu discurso quando da 

necessidade apresentada pelo griot de se revalorizar os saberes tradicionais 

(história, cultura, filosofias e etc.), não como sendo os únicos verdadeiros, mas 

como crucial na formação do jovem africano, uma vez que ressaltam sua 

ancestralidade. Djéliba oferece um percurso epistemológico diferente do que é 

oferecido pelo professor. Nem melhor, nem pior, mas que fortalece a 

construção histórico-cultural de seu povo. Como pode alguém ensinar se não 

conhece sua ancestralidade? Djéliba se admira com a falta de conhecimento 

daquele que está responsável pela educação de tantos jovens. Se não 

conhece sua origem, não tem condições de passar conhecimento. Djéliba 

desafia o paradigma eurocêntrico, pois tem conhecimento de que, apenas 

assim, seria capaz de demolir a dominação do pensamento euro-ocidental e 

arruinar sua estrutura na sociedade pós-colonial. 

Sr. Fofana, ainda assim, opõe-se ao velho e insiste que é mais 

importante, naquele momento, que o garoto vá à escola do que ficar ouvindo as 

histórias do griot. Inclusive pelo fato de que o conhecimento tradicional não tem 

valor para aquela escola e seu sistema de ensino. Se Mabo respondesse na 

prova com alguma informação dita por Djéliba, estaria errado. Assim, o docente 

jogou por terra todo o sistema tradicional de pensamento. O ancião se 

contrapõe ao professor de forma direta: o conhecimento tem mil faces e não 

devemos enquadrá-lo apenas em uma delas. Não se pode aprisionar o saber, 

muito menos classificá-lo de forma a excluir todo e qualquer conjunto de 

saberes, ideias ou pensamento que não estejam de acordo ao pré-

estabelecido.  
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O particular não deve ter pretensões universais e, se a tiver, não deve 

ser aceita como universal. A afrocentricidade, assim como Djéliba, “sustenta 

que a cultura europeia deve ser vista como estando ao lado, e não acima, das 

outras culturas da sociedade” (ASANTE, 2009, p. 108), no entanto, valoriza a 

cultura africana como base do conhecimento para os povos africanos e da 

diáspora e, por conseguinte, também dos chamado “Sul”. Dessa maneira, 

Djéliba defende a apoia o grande desafio do pensamento afrocentrado: os 

povos não devem se deixar convencer de que não são capazes de pensar ou 

de que nada vale a sua sabedoria, salientando, deste modo, que não precisa  

se enquadrar nas “luzes” ocidentais para mostrar nossa humanidade.  

Outro ponto interessante a ser observado na cena supracitada, é o 

posicionamento do sr. Fofana: em qual lugar está situado seu discurso? Como 

visto acima, a respeito da mãe de Mabo e sua oposição à educação tradicional 

no período das aulas oficiais, o professor, ao que parece, localiza-se, 

epistemologicamente, no mesmo “lugar” em que a sra. Sitan. Molefe Asante 

(2009) fala sobre Localização. Uma pessoa pode ser africana, mas estar 

localizada psicológica, cultural e historicamente no centro europeu e, do 

contrário, alguém não africano ou não afrodescendente pode falar a partir de 

pontos de vista africanos. Os dois personagens em questão, naquele momento, 

parecem estar cravados em uma zona eurocentrada. Djéliba seria aquele que, 

privilegiando sua cultura e saber, tenta deslocar as personagens do filme para 

o centro da história africana. 

Após conversa com sr. Fofana, Djéliba pega uma noz-de-cola de seu 

bolso e, antes de comê-la, pergunta ao garoto que assistia a toda conversa em 

silêncio: 

 
DJÉLIBA. − Mabo, o que você tem? 
MABO. − Não quero mais ir à escola, o professor está furioso 
comigo.  
Djéliba come o fruto e volta a falar com o aprendiz: 
DJÉLIBA. − Levante a cabeça e olhe para aquele pássaro lá no 
alto, ele é o meu totem. Ele me prometeu que cuidará de você.  
MABO. − É verdade?  
DJÉLIBA. − Sim.  
Eles ficam observando o voo do pássaro. (01:06:20) 
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Mabo volta à escola, mas não parece estar muito preocupado em 

obedecer às ordens de seu professor. Ele passou a contar aos seus colegas de 

classe as histórias narradas pelo griot. A primeira cena (01:07:04) de Mabo 

como narrador se passa aos pés de uma árvore com dois amigos lhe 

escutando atentamente. A narrativa de Sundjata Keita adolescente é feita, 

nesse momento, pelo aprendiz (Mabo), e não pelo mestre (Djéliba). Apesar de 

toda resistência dos adultos à sua volta, Mabo se encantava e se interessava 

cada vez mais pela sua história, ao ponto de fazer com que seus colegas 

também passassem a querer ouvi-la.  

 

 

Fotograma 32 (01:07:04) 

 

 

Em outro momento, com os mesmos colegas, (fotograma 33), Mabo 

ensina na copa de uma árvore. A postura do jovem se parece com a do griot. 

Ele fala, em alguns momentos, de forma enigmática, explicando que nem 

sempre há as respostas para tudo e, também, que é preciso ter calma, pois 

não se pode aprender sobre todas as coisas ao mesmo tempo. No meio da 

narrativa (01:18:12), um dos garotos pergunta quando voltarão à escola, está 

com receio das possíveis consequências de estar matando aula. Nas duas 

cenas supracitadas (fotograma 32 e 33), pode-se ver Mabo entre os dois 

garotos, ele é aquele para o qual os meninos voltam sua atenção. Nesses 
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momentos, Mabo é como o griot. A história de Mabo acaba, pois Djéliba ainda 

não havia lhe contado a sequência. Eles descem da árvore e vão à escola. São 

castigados. 

 

 

Fotograma 33 (01:10:35). 

 

 

Mabo é suspenso das aulas por estar contando a história aos amigos 

durante o horário letivo. Ele já não é mais um bom aluno, pelo contrário, tornou-

se um problema. Transgredir as regras coloniais é um inconveniente, pois 

torna-se um distúrbio e, como todo e qualquer distúrbio, precisa ser resolvido. 

O braço opressor do Estado age mais uma vez, como afirma Fanon (1968), ao 

perceber que o oprimido começa a dar sinal de resistência – epistemológica, no 

caso de Mabo. O professor avisa aos outros dois que estavam com Mabo que 

seus pais seriam avisados:  

 

As autoridades tomam efetivamente medidas espetaculares, 
prendem um ou dois líderes, organizam desfiles militares, 
manobras, exibições aéreas. As demonstrações, os exercícios 
bélicos, êsse cheiro de pólvora que agora impregna a 
atmosfera, não fazem o povo recuar (FANON, 1968, p. 55). 

 
 

Apesar de ter sido suspenso e, provavelmente, correndo o risco de ser 

castigado em casa também, o ímpeto de Mabo pelo conhecimento de seu povo 
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não diminui, pelo contrário, torna-se cada vez mais crescente. Mesmo 

chegando triste em casa com o bilhete do professor, o garoto senta-se ao lado 

de Djéliba e ouve, atentamente, a continuação da narrativa sobre seu 

ancestral. A essa altura, o griot narra o exílio de Sundjata e sua família. O 

oráculo foi, aparentemente, silenciado. Os búzios haviam errado quando 

afirmaram que seria Sundjata o grande mansa de seu povo? Ele parte de sua 

terra, mas, em frente a seu irmão Dankaran Touman e dos anciãos da aldeia, 

afirma que voltará. Sai de cabeça erguida, altivo.  

Mabo pergunta se a história acaba com o exílio de Sundjata e também 

pelo significado do próprio nome. O ancião diz-lhe que precisa ter paciência, 

pois todo aprendizado precisa de tempo e que, aquele, era apenas o início da 

história. O receptor do filme sabe que Sundjata retorna ao reino e ocupa o 

trono de seu irmão. Infelizmente, Djéliba não conseguirá narrar essa parte da 

história ao seu aprendiz e, além de incompleta a história, inacabado ficará 

também, o aprendizado. 

A colonização persistente poderia interromper, mas não iria mais minar o 

conhecimento, pois Mabo já havia sido tomado pelo entusiasmo e pela 

necessidade de aprender. Essa situação é a causadora do terceiro e último 

comparecimento do sr. Fofana à casa do garoto.  

O aprendizado de Mabo é interrompido com a chegada de Boicar e, logo 

depois, do professor acompanhado de dois homens, pais dos colegas de Mabo 

que estavam com ele matando aula. Os garotos também estavam 

acompanhando o professor nessa “visita”. A reclamação dos pais dos garotos 

era de que Mabo estava atrapalhando a vida escolar de seus filhos, 

influenciando-os a faltar aula para ficar ouvindo histórias de um velho. Quando 

um dos homens insinua que Mabo é um delinquente, o clima esquenta e uma 

briga entre ele e Boicar se inicia, porém, o professor aparta o confronto. 

Delinquente é a palavra com que Mabo é adjetivado. Não poderia ser diferente 

diante de indivíduos colonizados e que, aparentemente, não buscavam a 

libertação cultural de seu povo por meio de uma educação afrocentrada, como 

dir-se-ia na diáspora africana. Aquele, pois, que não se enquadra na 

formatação euro-ocidental imposta pela colonização, era tratado como 

delinquente desde aquele período, como afirma Fanon (1968). O aparelho 

ideológico do Estado colonial ainda se fazia presente. 
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Nesse momento, Djéliba e Mabo, ao ouvirem a gritaria que vinha de 

dentro da casa, aproximam-se da porta da sala ao mesmo tempo em que saem 

de lá todos os personagens da cena. A conversa continua na varanda. Sitan diz 

a Djéliba que ele poderia resolver a situação de Mabo, deixando de lhe ensinar 

aquelas coisas, pois o garoto estava se prejudicando muito na escola. Djéliba 

responde-lhe: “ – Minha filha, não tenho como fazer isso. Esta história é como o 

vento, ninguém pode pará-la” (01:30:01). Sitan recorre ao marido, mas este 

também diz que nada pode fazer. Como último recurso, ela pergunta a Mabo 

se ele quer voltar a ir à escola e o garoto lhe responde positivamente. No 

entanto, Sitan pede ao filho que diga a Djéliba para parar com a história e 

obtém a seguinte resposta do menino: “ – Vou à escola, mas quero que a 

história continue” (01:35:22). Mabo já tinha sentido o gosto de conhecer sua 

ancestralidade e sabia que aquela narrativa era necessária à sua formação. Ele 

queria continuar indo à escola, mas os ensinamentos de griot eram tão 

importantes, para ele, quanto os do sr. Fofana. Poderia prosseguir na 

aprendizagem da história do ocidente, mas queria persistir na história do seu 

povo. O grito da mente colonizada em busca da libertação era dado por aquela 

criança que se mostrava tão sábia. 

Mabo quer saber qual o significado do próprio nome, no entanto, não 

tem tempo suficiente para que Djéliba o explique. O professor teve 

oportunidade de aprender e não quis e, também, não permitiu ou facilitou o 

aprendizado de jovem Keita. A ausência de um pensamento centrado no 

conhecimento africano favoreceu a exiguidade de atitudes que valorizassem tal 

conhecimento. Só podemos ensinar o que conhecemos, mas sr. Fofana não 

sabia o primordial, o conhecimento primevo: não conhecia sua ancestralidade.    

Quando Mabo afirma à sua mãe que quer ir à escola, mas quer 

continuar ouvindo as histórias de Djéliba, é porque ele já não é mais o mesmo, 

não quer continuar a ser manipulado pela educação formal ocidentalizada, 

muito menos espera ser formado apenas por ela. Agora, desperto e 

autoconsciente, o garoto percebe que existem outras formas de saber, outras 

histórias a serem narradas além da história da Europa.  

Vendo que o filho e o marido não respeitavam sua opinião, Sitan diz que 

vai embora e entra na casa, seguida por Boicar. Sr. Fofana e os que o 

acompanhavam se retiraram daquela residência, ficando Djéliba e Mabo 
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parados na varanda. O griot olha para dentro da casa, fita o garoto e, em 

seguida, recolhe sua rede e seus poucos pertences. Nesse momento, os pais 

de Mabo saem novamente, com Sitan segurando uma mala. Djéliba afirma que 

ela não precisa ir embora de casa, pois ele é quem irá deixá-los. O ancião se 

despede da família e vai embora. Mabo corre ao seu encontro, mas, ao passar 

pelo portão de casa, já não o encontra. Qual não é sua surpresa ao deparar-se 

com o caçador adivinho da narrativa de Djéliba e também que visitara o griot 

antes de sua jornada. O menino pergunta pelo griot, dizendo que o velho ainda 

precisa explicar-lhe o significado de seu nome. É uma pena, mas Mabo não 

terá, por enquanto, essa explicação. 

O caçador leva Mabo até um frondoso baobá e os dois sentam-se nas 

raízes da árvore (fotograma 35). O jovem Keita tem dúvidas sobre quem 

terminará de contar-lhe a história, uma vez que Djéliba já não mais estava ali. 

O caçador, no entanto, não é griot e não é sua função continuar a narrativa, 

mas deixa uma centelha de esperança o dizer que o jovem encontrará outros 

griots que lhes ensinarão o que é preciso. Logo depois dessa mensagem, o 

caçador desaparece e Mabo fica, aparentemente, sozinho, sobre a raiz daquela 

árvore que vive muitos anos e é símbolo de ancestralidade. “Um baobá é 

testemunha de milênios de história. Sua presença é ao mesmo tempo 

rememoração e atualização de memórias antiquíssimas e de experiências 

contemporâneas” (OLIVEIRA, 2012, p. 7). O baobá, assim, desenvolve uma 

função importantíssima na cena, pois demonstra que, apesar de ter ficado 

sozinho, sem a companhia do griot ou do caçador adivinho, Mabo não tinha 

sido abandonado por seus ancestrais, pois eles estavam representados pela 

frondosa árvore.    
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Fotograma 34 (01:35:48). 

 

 

Vendo-se sozinho e sem entender para onde tinha ido o caçador, o 

garoto procura ao redor da árvore, sem entender, por enquanto, a mensagem 

que tinha recebido. Sua ancestralidade estaria sempre presente, ensinando-

lhe. Ele olha para o céu e vê a ave, totem de Djéliba, que tinha ficado para 

protegê-lo e pede para que ela não se afaste, uma vez que tinha prometido ao 

griot que iria protegê-lo. A coragem de Mabo diante do baobá em confiar nas 

palavras do ancião mostra que, assim como a pequena semente do baobá, no 

espírito de Mabo tinha germinado a semente de seu povo, que sempre estivera 

ali, mas ele ainda não a conhecia. O grão ancestral que despertara no pequeno 

infante a curiosidade e o pensamento centrado em sua cultura e na sabedoria 

de seu povo assemelhava-se com a pequena semente que, ao brotar, 

transformava-se em potencial milenar e gigantesca árvore, o Baobá. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: NO DIA EM QUE O LEÃO CONTAR A 

HISTÓRIA. 

 

 

 Djéliba, antes de partir da casa de Mabo, conta-lhe uma pequena 

história, ensina-lhe uma última lição: a situação pela qual eles passavam era 

mais uma daquelas em que passa o leão em relação ao caçador. O animal 

sempre sai perdendo, pois jamais tem a chance de narrar os acontecimentos a 

partir de seu ponto de vista. Quem sempre conta a história é o caçador: 

DJÉLIBA. Bem, eu é quem estou indo. Mas antes quero dizer 

algo a Mabo. Mabo, sabes porque, nos contos, o leão sempre é 

vencido pelo caçador? Porque o caçador é quem conta a 

história. Se a história fosse contada pelo leão poderia, às 

vezes, ser diferente. Isto ocorre aqui também. Pense nisso e 

tenha confiança no futuro. Lembre-se sempre que esse mundo 

é  muito velho e que o futuro vem do passado. Adeus. 

(11:31:10)  

   

 A história da África e dos africanos no ocidente, ao longo do tempo, foi 

sempre contada pelo caçador. Desde os primeiros viajantes, missionários e 

comerciantes que se aventuraram a escrever suas experiências no continente 

africano, passando pelas ideias difundidas por filósofos modernos – como 

vimos em Kant e Hegel –, transitando pelos antropólogos do século XIX e por 

políticos e historiadores do XIX e XX, o leão nunca, ou pouquíssimas vezes, 

teve a chance de contar a história. No entanto, com o avanço da colonização, 

os povos da África não desistiram de terem a liberdade devolvida, muito menos 

abandonaram o desejo de reorganizar suas comunidades, resgatar a cultura 

sufocada pelo colonizador, tampouco continuar renunciando seus sistemas de 

pensamento, religiões e conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua história. 

O leão precisava, mais do que nunca, não subsistir nas mãos, ou nos contos, 

do caçador.  

 Enquanto, no enredo de Keita!..., o caçador seria o colonizador europeu 

e sua imposição epistemológica, o leão refere-se ao povo africano que teve, 

desde a invasão euro-ocidental, sua história roubada, silenciada. Quem conta a 
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história dos africanos é o colonizador. Seus ancestrais passam a ser os 

gauleses. Em detrimento do conhecimento sobre os reinos africanos, torna-se 

importante as conquistas europeias no novo mundo; sobre a irrelevância dos 

reis e mansas, os nomes dos reis e rainhas do velho mundo; a respeito da 

ancestralidade africana, o silenciamento, enquanto que, para a história 

europeia, é dada toda a atenção escolar.  

Mabo não aceita continuar sendo o leão que é sempre abatido pelo 

caçador, ele precisa sobreviver ao ataque para poder contar sua própria 

história. O silenciamento do “leão” se dá num processo de torná-lo o outro, 

aquele que não sabe organizar suas ideias e que, por conseguinte, não precisa 

ter seus ideais respeitados. Se o leão, como disse o velho, passasse a contar a 

história, o raciocínio da desumanização dos povos negros passaria a ser 

negado e sua humanidade seria reconhecida: “Isto desafia a exclusão de longa 

data da África ou, mais precisamente, sua inclusão como o ‘outro’ negativo da 

razão do mundo ocidental nas primeiras tradições da filosofia ocidental 

moderna” (RAMOSE, 2011, p.16 –17).  

A violência do processo colonial, cuja intenção era submeter os estados 

africanos à autoridade euro-ocidental, provocou grande instabilidade política e 

o declínio das tradições, em maior ou menor grau, dependendo da região do 

continente africano. Como afirmou Appiah (1997), os povos da África, de forma 

geral, apenas superficialmente “perderam” sua construção cultural, política e 

epistemológica para o ocidente. Mas, ainda assim, a ruína político-cultural que 

acompanhou a destruição de vários territórios marcou os povos africanos até 

os dias atuais. Os movimentos pela libertação dos países africanos, como o 

pan-africanismo, foram de importância fundamental, uma vez que alguns 

grupos da diáspora negra também entraram na luta.    

No Brasil, o período escravagista e os reflexos do processo colonial 

também deixaram feridas ainda abertas nos povos da diáspora africana. Como 

trabalhado no primeiro capítulo, o darwinismo social e o cristianismo evangélico 

ainda resistem em deixar tais feridas abertas. A inferiorização do negro 

afrobrasileiro, assim como dos negros africanos ou de sua diáspora como um 

todo, reserva-lhe apenas um lugar marginal na sociedade. É discorrer sobre 

assuntos aparentemente tão distantes do cotidiano brasileiro, como o cinema 

africano, pela necessidade de questionar acerca das aproximações existentes 
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entre África e sua diáspora e, principalmente, pelo fato da Bahia ser conhecido 

pela luta de grupos da sociedade organizada em prol da conservação da 

cultura africana. A capital, Salvador, é largamente conhecida como a Roma 

Negra, a cidade mais negra do Brasil. 

Acredita-se ser seguro afirmar que, dentre as possíveis causas dessa 

marginalização, uma delas foi a concepção de que os negros africanos eram – 

e ainda são – considerados pelo ocidente como povos bestiais, sem cultura, 

sem possibilidade alguma de desenvolver ciência, raciocínio lógico ou qualquer 

sistema de pensamento filosófico. Tal compreensão serviu para fortalecer o 

padrão cultural euro-ocidental e a tentativa de colocar em declínio as culturas 

africanas. Com isso, é cada vez mais latente a necessidade de continuar 

discutindo a temática negro-africana e as ações que possibilitem as mudanças 

indispensáveis à sociedade. Nesses termos, a afrocentricidade se apresenta 

como uma das formas de combate ao epistemicídio e às violências que sofre o 

povo negro.  

Precisa-se, pois, como descendentes de africanos, que se atente ao fato 

do lugar em que o sujeito se coloca quando fala a respeito da África e de sua 

diáspora. Desse modo, esse sujeito pode colocar-se numa posição 

epistemológica que combata o domínio eurocêntrico da cultura, da religião, das 

organizações políticas e de pensamento. Nesse sentido, o africano do 

continente e da diáspora não pode continuar se curvando para o imperialismo 

ocidental sem, ao menos, ter a inclinação intelectual de analisar e criticar aquilo 

que precisa ser criticado. Assim, colocar-se fora do eixo euro-ocidental de 

dominação intelectual, centrando-se nas inúmeras possibilidades do saber 

africano seria, segundo a conclusão, um caminho de chão batido, mas que, no 

entanto, apresenta-se firme quando se quer, de fato, trilhá-lo. 

“Os estudiosos brancos, mais que os negros, sempre entenderam a 

importância de controlar o pensamento histórico e social. A melhor maneira de 

controlar um povo é controlar o que ele pensa sobre si mesmo” (FINCHE III; 

NASCIMENTO, 2009, p. 60). Uma educação afrocentrada vem como uma 

solução para a alienação consequente da privação sistemática do 

conhecimento do negro-africano sobre si mesmo. No caso de Mabo, percebe-

se que o problema da educação formal recebida possibilita, apenas, que o 

garoto aprenda a ver o mundo a partir do ponto de vista de outra cultura, de  
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outro centro, de uma outra experiência. Assim, o jovem Keita estava 

aprendendo a ver a si mesmo como elemento secundário, como um ator 

coadjuvante na sua própria história. A situação educacional exposta no filme de 

Kouyaté, a qual Mabo está exposto, não possibilita a afirmação da autonomia, 

a valorização de sua cultura e de sua ancestralidade, elementos essenciais 

para uma educação emancipadora. 

Mabo simboliza o sujeito que deseja centrar-se na construção histórico-

cultural de seu próprio povo, o sujeito que sente falta de sua ancestralidade, 

pois, como afirmou Djéliba, o futuro é consequência do passado. Não poder-se-

ia, nesse caso, vislumbrar um futuro deixando de lado as raízes ancestrais que  

compõem, que criaram e podem dar as forças para vencer os obstáculos. O 

baobá, símbolo da ancestralidade, raiz forte que sustenta inúmeros galhos, 

deveria ser o elemento que poderia direcionar a caminhada emancipatória. 

Reverenciar os ancestrais não é estar preso a eles, mas, ao contrário, buscar a 

liberdade cultural, política e de construção de conhecimento que todos os 

povos necessitam para viver de forma coesa com sua comunidade.  

A representação da ave de rapina, que ficou para proteger Mabo, é 

também aquela que, com olhos potentes, poderia auxiliar os povos da diáspora 

a enxergar as limitações a que foram submetidos. Assim como Mabo, ao final 

da história, que pede àquela ave que nunca o abandone, pois essa foi a 

promessa do griot, acredita-se que o pensamento afrocentrado vem para 

resgatar e não mais abandonar o conhecimento político, cultural, filosófico, 

científico desenvolvido no continente africano e para ensinar que outras 

possibilidades de saberes são possíveis em um mundo onde várias culturas 

foram usurpadas pelas invasões ocidentais, mas que, ainda assim, podem 

continuar a ser preservadas e servirem de base para o aprendizado. 
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