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primeiro deputado africano do Senegal eleito ao parlamento francês. No
xix

Senegal depois da retirada da Grã-Bretanha. Tornou-se parte da África
Ocidental Francesa. Ao longo dos séculos, esta região foi explorada para
o Senegal tornou-se parte da União Francesa. Cerca de 12 anos depois,

da luta do povo senegalês pela emancipação. A esperança pela autode-

-

Francófona. Depois de um golpe fracassado liderado pelo primeiro-ministro Mamadou Dia, foi elaborada e aprovada uma Constituição. Em
O Senegal e a vizinha Gâmbia pretendiam combinar forças militares e de
-
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da oposição, Abdoulaye Wade, venceu a segunda volta das eleições presi-

passageiros morreram num desastre de um ferryboat na costa da Gâmbia, o
Outubro de 2005, uma disputa com a Gâmbia sobre as tarifas dos ferrys

negalês lançou uma ofensiva contra rebeldes de uma facção do Movimento
de Forças Democráticas de Casamance. O Senegal e a Espanha concordados denominados migrantes ilegais para a Europa, particularmente para as
Ilhas Canárias. O Senegal era e ainda é um ponto de partida comum
segurança.
O Percurso de Sembène
século xx como escritor e realizador de cinema, estava atento a este procesreside em ele ter conseguido adaptar com sucesso o cinema, um meio primordialmente ocidental, às necessidades, andamento, e ritmo da cultura
-

retrospectivamente a causa da libertação da opressão colonial, mas também a necessidade da luta pelo progresso social no presente. Com uma
146
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e realidade do Senegal, estas obras retrataram as tensões geradas pelos
factores económicos, as classes sociais, os estatutos raciais, a degeneração
negritude (négritude

é Cultura” (“Man Is Culture”) (p. 29). Nesta palestra apresentada na
de arte como um adorno é desconhecido na África Ocidental. A humani-

inicialmente seguiu o caminho do pai e tornou-se pescador. Trabalhar
como canalizador e pedreiro deu-lhe uma perspectiva interna dos prolheres desempenham um papel tão importante nas suas obras. O wolof era
radores senegaleses, um corpo de infantaria colonial do Exército Francês.
Mais tarde, serviu nas Forças Francesas Livres, a organização militar de
resistência fundada por Charles de Gaulle, em 1940, em Londres, para
continuar a campanha contra os nazis e os seus aliados. Depois da guerra,
ve na ferrovia. O livro Os Pedaços de Madeira de Deus
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Ocidental Francesa pós-Segunda Guerra Mundial, no Senegal e no Mali
tornou organizada. Não tem protagonista, muito menos um herói, excepto

O Estivador Negro
(Le Docker noir
maus-tratos nas mesmas docas. Ele testemunha a opressão dos trabalhadocom a submissão no trabalho, sendo vivenciados como racismo e xenofo-

Roumain. McKay foi o autor de Home to Harlem
uma identidade negra distinta entre as pessoas comuns. Roumain, um
marxista haitiano, opusera-se activamente à ocupação do Haiti pelos EUA

nuando a ser um militante através da sua arte, fazendo uso do materialismo
histórico para interpretar e intervir na sociedade senegalesa. Numa troca
mes marcantes sobre a cultura africana, ele comparou as suas abordagens
de maneira clara:
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consideramos a sua vida e a ligação dela com a sua arte. No entanto,
neste caso, devemos examinar o seu nome também. Devemos escrever

estas associações.
Dar Voz à África Revolucionária
senegalês, catapultado pelo desenvolvimento histórico e as relações de produção do colonialismo para o centro da luta de classes contemporânea. As
suas obras desmascaram a nova burguesia e criticam a persistência das espotências coloniais em África foi muitas vezes apenas formal. Não mudou
as estruturas económicas e sociais existentes.

Gorky, em Moscovo, onde trabalhou com o cineasta ucraniano Mark
Donskoy. Depois de voltar ao Senegal, dirigiu duas curtas-metragens
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L’Empire sonhrai

Borom Sarret
L’Empire sonhrai
tória do Império Songhai Islâmico. Borom Sarret introduz um estilo não
motorista de carrinho em Dakar. A sua terceira curta-metragem, Niaye
chegue à administração colonial francesa. La noire de…
trados no seu livro Voltaïque

pelos seus empregadores franceses. É somente nessa condição de exilada
Mandabi
falado no seu dialecto nativo wolof. Mais uma vez, baseia-se num dos seus
contos, “Madabi”, sobre um homem de uma vila, acostumado a mandar

Les Dérives du chômage
de la femme face à la polygamie
familiares. Mandabi
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racial e económica do governo colonial. Xala
(1975), prolongaria essa análise do colapso social e moral da África pós-independência, seguida pelos livros Le Dernier de l’Empire (1981) e Niiwam,
suivi deTaaw
xala em

moderna, expondo a corrupção no coração dos governos pós-coloniais,
til do homem é uma imagem desse fracasso, o adiamento da emancipação
africana.
A curta-metragem Taaw
Basket
africain aux Jeux olympiques de Munich

alemão e cinco membros do grupo Setembro Negro. Emitaï (1971) é uma
confronto entre colonos gaullistas franceses e o povo diola do Senegal nos
preservadoras e potenciadoras de mitos, rituais e estórias. Foi banido em

deu um prémio honorário pela sua contribuição ao cinema em 1979.
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A espiritualidade e a religião da África Ocidental são temas cruciais

chamado Roog

-

Pangool
na comunidade muçulmana senegalesa. Algumas das suas obras traçam

superestruturalmente ligada a relações económicas de dominação e exfazem a sua história, não os deuses. Ceddo
te sobre este tema, revelando a investida do islamismo, do cristianismo e
dos negócios de escravos árabes e atlânticos na história africana. Isso mos-

Ceddo combina a estória da
conversão de um rei com a de um rapto de uma princesa tribal, uma estrutura narrativa e um padrão de montagem utilizados logo na sua primeira
longa-metragem, La noire de…, nesse caso oscilando entre o presente e o
um problema com a documentação necessária, mas mais provavelmente
por causa da sua perspectiva sobre a religião — em particular, a repre-

sem cortes para distribuição internacional.
Camp de Thiaroye
uma acusação vigorosa do imperialismo europeu na África Ocidental. O
pendência do Senegal: o massacre de Thiaroye. Em 1944, os soldados da
aguardavam melhores condições de vida e o pagamento de indemniza-
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ca uma revolta em massa. A resposta francesa é abrir fogo contra eles,
Festival Internacional de Cinema de Veneza.
Guelwaar (1992) iniciou uma trilogia sobre a coragem diária face à vioFaat
Kiné (1999) e Moolaadé (2004). Guelwaar
como pai do cinema africano. Baseia-se nos eventos em torno do enterro

senegalesa. Faat Kiné disseca o Senegal pós-colonial, analisando a existên-

e as suas amigas vistosas distinguem-na de outras mulheres senegalesas,
mas as relações de poder e mercadoria herdadas do passado para o presente moldam os dois grupos. Finalmente, Moolaadé

Kiné
tege as meninas em Moolaadé defende o direito ao mesmo prazer.

Faat
-

Conclusão: Cineasta Africano, Artista Político
Mandabi
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dele, dos seus esforços para se libertarem das grilhetas. As convicções de
-

-

2008, p. 194)

-

ibid).

. (2010). Ousmane Sembène: The Making of a Militant Artist. Trad. M.
Murphy, D. (2000). Imagining Alternatives in Film and Fiction: Sembène. Oxford:
James Currey.
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(Ed.), A Call to Action: The Films of Ousmane Sembene

Ousmane
Sembène: Dialogues with Critics and Writers (pp. 14-21). Amherst, EUA:
Os Pedaços de Madeira de Deus. Trad. M. J. Marinho.

Ousmane Sembène: Interviews

Busch, & M. Annas (Eds.), Ousmane Sembène: Interviews (pp. 210-218).

Ousmane Sembène: Interviews

(Eds.), Ousmane Sembène: Interviews
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The French version of Ousmane SembÃ¨neâ€™s film title, La Noire de (1966), translates directly to â€œthe Black woman ofâ€ or
â€œsomeoneâ€™s Black woman.â€ This translation implies that in the supposedâ€¦Â SembÃ¨neâ€™s utility of the French language
further hones in on the ever persistent sense of ownership held by French colonial forces over the African woman, and the African
continent itself. An assessment of both African independence and the narratives that surround it, Black Girl uses symbols to define the
socioeconomic realities of Africans in the 60s. Namely, the film utilizes the mask to represent the inherent shortcomings of a
postcolonial identity. â€œA Cultura Ã‰ PolÃticaâ€: O Cinema de Ousmane SembÃ¨ne na Ãfrica PÃ³s-Colonial. SD Branco. Cinemas
PÃ³s-Coloniais e PerifÃ©ricos, Volume 2, 145-155, 2020. 2020. Nem Luz Pura, Nem Sombra:â€œNostalgia da Luzâ€ como
DocumentÃ¡rio PoÃ©tico Politizado. How Ousmane Sembene Invented African Cinema. By Bilge Ebiri. Sembene!Â Until the
independence of French West Africa in 1960, French colonial authorities had made it illegal for Africans to make films of their own, so
countries like Senegal had no film equipment, no professional actors, and no funding; Sembene used friends and family to put the film
together. â€œAny time I hear an American independent talking about his war story in getting a film made, I have to smile to myself and
think of Ousmane Sembene,â€ says co-director Silverman. In 1966, Sembene made La Noire de â€¦ (Black Girl), the first feature film
ever released by a sub-Saharan African director; it was awarded Franceâ€™s prestigious Prix Jean Vigo and put him on the map,
making him a mainstay on the festival circuit. Ousmane SembÃ¨ne, the son of a fisherman, was born in Zinguichor, Casamance in
Senegal in 1923. He worked with his father until he was 15, quitting after numerous bouts of sea-sickness. He received limited formal
education but was involved in Serer traditional customs as a cult servant before joining a Koranic school. He later joined a French
colonial school, but was expelled for a confrontation with his principal- a precursor of things to come.Â With this short film, Sembene
was able to explore issues concerning women in Africa as opposed to the more political rhetoric of a male-dominated arena that filled
his prior work. Still from Black Girl (La Noire Deâ€¦) [1966], Courtesy of Film Society of Lincoln Center. Ousmane Sembene. colonialism, religion, mythology (pre-modern mythic storylines) -French citizen, born before Senegal was liberated, fought Germans for
French -migrated to France -self-educated, self-made working class scholar (able to do this because of the military) -reflection of his
personal experience -published novelist before becoming filmmaker -trained in Moscow and France -interested in changing language of
cinema -points fingers at hypocrisy of Africans.Â Sembene -woman taken to France to care for children, has dreams of seeing
FranceÂ T/F: The French played no role in the film cultures of their former colonies once those countries gained their independence.
false. What happens to the protagonist at the end of Soleil O?

