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A estética da falta / A ética da falha:

 Devo iniciar esta breve apresentação com uma experiência de 
chegada. Foi em 2013 que vi pela primeira vez um filme de Sissako em 
Cachoeira. "A vida sobre a terra", primeiro longa-metragem de Sissako, 
abriu aquela edição do CachoeiraDoc (Festival de Documentário de 
Cachoeira). Filme todo ele solar, projetado na noite cachoeirana em plena 
praça D’ajuda, onde o chão era a poltrona daquele largo de projeção. 
Terminado o filme ao som de Salif Keita, do lado oposto da tela iniciou-
se um show de Seu Mateus Aleluia, acompanhado de seus filhos Fabiana 
Aleluia e de Mateus Filho. A sensação se assemelhava a um eclipse, em que 
nós, os espectadores, presenciávamos o encontro do sol que se punha na 
imagem do filme e a lua encarnada em Seu Mateus, num eixo oblíquo em 
que um iluminava o outro. Encontro luminoso que marcou e guiou muitos 
dos meus caminhos naquele lugar.

 Em 2017, o Cineclube Mário Gusmão, projeto de extensão da 
UFRB em atividade desde 2010 (tal como o CachoeiraDoc), passava a ser 
coordenado por estudantes, fruto do desejo de seguirmos com as atividades 
do cineclube e também da aprovação no edital do governo do Estado da 
Bahia (em 2016) em que propúnhamos ali três mostras de cinema a serem 
realizadas durante o ano.  A primeira delas era a Mostra Permanente de 
Resistências, programa de exibições dedicado ao cinema urgente e de 
intervenção e que em junho, o tempo das fogueiras nas portas das casas, 
era intervinda pela urgente notícia  da presença de Abderrahmane Sissako 
no Brasil. 

 Numa quarta-feira confirmou-se a vinda de Sissako a Cachoeira e 
no dia seguinte já acordamos em reunião de curadoria e dormimos com 
cartazes da mostra circulando pelas ruas da cidade. Criamos ali a Mostra 
Sissako, reunindo boa parte dos filmes que compõem a filmografia do 
cineasta, somando cinco sessões e uma conferência com a decisiva presença 
dele na cidade. Escrevo decisiva presença porque sua fala ressoou (e ainda 
o faz) como um estampido. 
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 Este dossiê está dividido em três partes. A primeira,  intitulada com 
o binômio A estética da falha / a ética da falta, abriga a cuidadosa 
retradução da conferência proferida por Sissako. O nome dado por nós é 
muito inspirado sobre a outra maneira de olhar para (ou se alimentar da) 
falta que aponta o cineasta em sua conferência. Este dístico que nomeia 
o início desse trabalho tenta refletir também sobre a nossa condição de 
feitura da mostra, do dossiê que aqui se materializa, o modo de projetar, 
mas também algo que parecia latente já nos filmes que vimos: os objetos 
que não cessam de quebrar nas narrativas, e que fazem o desejo aparecer e 
as coisas acontecerem. 

 No fogo cruzado das ruas, o barulho das bombas de São João 
insistia em se integrar na projeção de Le Jeu, pequena fábula de guerra. 
Lâmpadas que repentina e alternadamente iluminavam a tela onde passava 
Heremanoko. Os problemas de som em Timbuktu... estranhos sentidos, 
ecos e expansões da cidade por sobre os filmes e, na mesma medida, dos 
filmes pelas e montes de Cachoeira. Não à toa, as fotografias que compõem 
esta publicação foram feitas buscando aproximações imagéticas da 
paisagem cotidiana de Cachoeira com as extraordinárias paisagens dos 
filmes de Sissako. Quatro fotógrafas/os toparam a tarefa de buscar os filmes 
na cidade e a cidade nos filmes. Gesto estético que se transmutou como 
postura política das curadorias que se seguiram ao longo do ano de 2018 
dentro do Cineclube – partir dos filmes de perto para pensar conexões com 
os foras, os tempos e os movimentos.

 O desejo de experimentar e expandir, naquele momento, o pronome 
“nosso” no Cineclube fez com que abríssemos uma chamada pública 
para recebimento de texto para compor este dossiê, onde comemoramos 
cada vaga-lume que aparecia nos campos que nos lançamos a correr e 
experimentar outras possibilidades de compartilhamento e criação coletiva.  
“Fazer um filme sempre é um risco”, ou ainda: ser artista é um risco, nos  
diz Sissako e é também nesse arriscar que se rabisca e esboça outras rotas 
impossíveis (mas tornadas materiais) de seguir e recriar em momentos que 
os muros exibem-se como solução. Criar é um risco.

 Seria preciso muito tempo e dedicação para costurar, ponto a ponto, 
de nós em nós, o bordado que estampa a alegria e a rede de sentidos que 
esse dossiê reúne. No entanto, essa publicação e a Mostra Sissako como um
todo, certamente não seria possível do modo que foi se não fosse a Mostra

Transáfrica, realizada pelo Cineclube no ano de 2015, sob coordenação e 
curadoria de Manuela Muniz. Ali, exibimos pela primeira vez Bamako. O 
texto dedicado ao filme no catálogo encerra dizendo que Bamako “instaura 
uma situação absurda para dar um salto: a imaginação, a projeção, do 
que deve ser feito estão calcados no agora. A utopia parece se tornar mais 
urgente quando Sissako reinventa o tempo presente”.  É a partir desse   texto 
que surge o nome da segunda parte do catálogo intitulada A precipitação 
da utopia e que reúne três textos em torno do filme Bamako. 

 A terceira e última parte, A Epifania de Outrem, é composta por 
dois textos que trata do primeiro filme exibido na mostra e, respectivamente, 
do último. Duas pontas que se unem num encontro para seguirmos 
costurando a história dessa ocupação do cineclube, permeada de falhas 
gloriosas e fagulhas queimantes. Certamente, a publicação deste catálogo 
marca um importante momento, não só por se tratar de um momento 
desse projeto de pesquisa e extensão coordenado por estudantes, mas pela 
importância que demos aos filmes e ao pensamento em torno do Cinema 
Negro brasileiro, africano e da diáspora negra. 

 Antes que sigam pelas páginas ou vias desta publicação, gostaria de 
falar de um filme não programado na mostra porque ainda inexistente, de 
um filme utópico ou um desafio, por assim dizer. Sissako em sua conferência, 
ao ser convocado a dar um conselho para aquela plateia majoritariamente 
de estudantes de cinema, nos diz duas coisas talvez relevantes a este singelo 
texto de apresentação. A primeira, de ordem conceitual, é que “uma pessoa 
que não é capaz de dizer 'bom dia' várias vezes ao dia não pode ser um 
bom cineasta”. A segunda: “perguntar a alguém se tudo está bem é muito 
importante”, postura ética da onde se extrai o desafio: um filme sobre o 
conceito de "tudo". Certamente, um filme já se esboça na cabeça ao pensar 
nessa superfície do profundo, como diz Gilberto Gil, para a costumeira 
resposta que damos ao cumprimento Tudo bem?. O que parece derradeira 
neste exercício, ou neste dever de casa, é uma certa política da proximidade 
que se esboça nesse modo de refletir e fazer cinema. O cinema está logo ali, 
ou melhor seria dizer: logo aqui. De certo, breve anedota que realça o que 
já se mostra: a grande escola de cinema que é Cachoeira. O filme utópico 
sobre o significado do corriqueiro “tudo”, reorienta nosso olhar, desloca o 
cinema, e nos faz encontrar perto o que sempre julgamos longe, ao passo 
que nos convida a um leve afastamento de coisas que nos parecem demais 
banais pelo peso do cotidiano. Esta publicação é, portanto, uma singela 
tentativa de aprender com as lições deixadas por Sissako e por Cachoeira. 
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Parte 1
A ética da falha /

a estética da falta
Foto: Silvia Leme

Foto (página à direita): Állan Maia



Abderrahmane Sissako: Em primeiro lugar, boa tarde. Quero dizer que eu 
fico muito honrado de fazer parte desse evento. Eu estou realmente muito feliz 
pelo caráter quase ritual deste momento, com a luz, a escuridão, a ambiência, a 
culminância de sentimentos do cinema que isso traz.  A pergunta que trata de onde 
vem essa paixão pelo cinema é uma questão difícil, que não tem fim. A resposta não 
tem fim, mas eu vou tentar ser o mais justo possível para respondê-la.  Eu nasci na 
Mauritânia e cresci no Mali, numa zona limítrofe, porque meus pais se mudaram 
para lá. O que faz com que eu sinta que eu venho de dois países. Então minha 
personalidade, como a personalidade de cada um, é provavelmente construída por 
esse duplo pertencimento. 

Eu cresci no Mali, numa família numerosa, quer dizer: nós éramos quatorze 
crianças. E além desses quatorze irmãos e irmãs, eu cresci também com primos 
e primas que meu pai convidou pra juntarem-se a nós. Então éramos mais ou 
menos vinte e cinco pessoas em casa. Eu friso essa questão da minha criação 
porque nós crescemos em comunidade, nós crescemos dentro do princípio do 
compartilhamento, mesmo que nos faltassem coisas. Me faltavam muitas coisas. 
Me faltava, de repente, meios de conseguir as coisas com as quais eu sonhava. 
Me faltava, talvez, o afeto dos meus pais desde pequeno porque, como éramos 
muitos, o tempo de dar atenção e afeto não era o suficiente. E eu cresci nesse país 
onde faltavam muitas coisas, no sentido de elementos culturais: livros, cinema... A 
gente era subnutrido no que dizia respeito aos elementos que no entendimento 
ocidental significam o “alimento cultural”. Isso também me faltava. Mas eu 
compreendi, mesmo que tempos depois, que os elementos culturais são coisas 
que são muito mais sutis do que o acesso a livros, teatro ou cinema. Ou seja, 
nós podemos nos nutrir daquilo que vemos quando nós acordamos de manhã e 
quando passamos o dia, saímos de casa, encontramos as pessoas, voltamos para 
casa, e nós estamos nutridos de várias coisas, mesmo que  inconscientemente, 
que envolvem diversas fatores como as cores, os ritmos, os sons. Então isso é para 
dizer pra vocês que não existe um lugar que seja pobre, todo lugar é rico de alguma 
coisa, e basta ir à procura dessa coisa. Então eu escolhi muito cedo trabalhar com 
o cinema, não por uma paixão pelo cinema, ou pela arte, ou pela cultura, não. 

Eu escolhi essa profissão também de uma maneira ligada à minha vida pessoal, 
ligada à minha mãe que tinha um filho, um primeiro filho, que não cresceu com ela 
e de quem ela sentia saudades o tempo inteiro. Meus irmãos e eu crescemos com 
a evocação quase cotidiana desse filho que ela não teve, que ela não viu crescer. 
Quando ela reencontrou seu filho ele já tinha 17 anos, então ela voltou pra casa 
e continuou a falar de seu filho, mas com outras informações que ela não tinha 

Conferência* realizada no dia 
06 de junho de 2017
no Cine-Theatro Cachoeirano,
em Cachoeira, Bahia / Brasil

A ética da falha / A estética da falta
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antes. Então eu tinha entre 12 e 14 anos e minha mãe me dizia que Xeriff, seu filho, 
estudava cinema. Então, para resumir, eu creio profundamente que  eu escolhi essa 
profissão para ser como esse filho, para que minha mãe me admirasse tanto quanto 
admirava ele. Então depois, quando eu tinha 19 anos, eu fui para a União Soviética 
para estudar cinema. Nessa mesma escola onde meu irmão Xeriff tinha estudado. 

A segunda parte da pergunta fala do estilo, ou da minha maneira, minha linguagem 
particular de fazer filme. É difícil de responder, porque eu creio profundamente que 
o cinema, quando a gente trabalha, quando a gente faz filme, os filmes devem se 
parecer todos conosco. Quando eu entrei nessa escola de cinema, eu quase não 
tinha visto filmes. Eu me lembro da época em que eu fiz a seleção para entrar 
nessa escola, a comissão quis saber quais eram meus filmes preferidos, e minha 
resposta foi algo muito inesperado, porque eu citei os três filmes que tinham me 
marcado que eram de western spaghetti. E quando eu disse que o primeiro filme se 
chamava Trinitad, o segundo se chamava O Retorno de Trinitad, e o terceiro era a  
continuação do Trinitad... Mas esses eram os filmes que haviam me marcado,  
enfim... Porque nos westerns tem uma coisa que é a noção de justiça. Então eu acho 
que eu devo bastante a essa comissão, a essa escola, porque apesar do meu percurso 
cinematográfico, eles me escolheram de qualquer maneira. O que eu posso dizer 
disso é que, para mim, quando a gente faz filmes não é necessário procurar muito 
longe. Deve-se filmar o que está ao seu entorno,  de maneira simples, com um olhar 
atento a esses que não são heróis, no sentido que a gente vê imposto pelo cinema 
ou pela televisão. Apenas para citar um exemplo, em A Vida Sobre a Terra, meu 
primeiro longa-metragem, foi simplesmente voltar ao vilarejo do meu pai. Eu tinha 
vontade de fazer isso, então eu fui, montamos um cenário com bem poucas coisas 
e eu fiz meu primeiro longa-metragem. Então é um filme que não tinha roteiro, foi 
construído a partir da improvisação, a partir da atenção de pequenas coisas como 
essas. E a partir desse filme eu busquei sempre fazer as coisas de maneira simples, 
com convicção, com muita simplicidade. E essa aproximação com a simplicidade 
não quer dizer que é fácil para mim fazer. Não... A cada vez eu sinto muita angústia, 
durante todo o processo. E eu creio, no final, que meus filmes se constroem por essa 
capacidade de serem justos ao final.

[Plateia] Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dele aqui e gostaria de 
perguntar: enquanto negro, como foi estudar lá na Rússia?

Sissako:  É uma pergunta muito difícil. Por um lado, eu sou muito grato por ter 
estudado nessa escola. Mas, por outro lado, eu sofria também, não tanto por 
ser negro, não seria justo colocá-lo dessa forma, mas mais por ser estrangeiro, 
enquanto um Outro. Eu sofri muito, mas na verdade porque eu não tenho a 
impressão de que aqueles que estava à minha volta, meus colegas estudantes, 
de que eles sentiam vontade de aprender as coisas que eu tinha para passar 
para eles. Eles passavam a sensação de que eu não tinha muitas coisas para lhes 
comunicar e isso era frustrante. Porque na forma como eles imaginavam, eles  
tinham esse complexo de superioridade em relação à África, ou seja: que a África 
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não era grandes coisas, que era só pobreza e miséria e nada mais. Quer dizer, esses 
clichês veiculados pela mídia. Então eram eles que vinham de lugares ricos que iriam 
transmitir alguma coisa.  

Eu penso também que é necessário prestar atenção à noção de identidade como cor 
[da pele]. Porque enquanto ficamos fixados na noção de identidade como cor, eu 
acho que nos tornamos prisioneiros de algo. A identidade que me interessa, mesmo 
se eu vivo num universo no qual eu posso estar sujeito ao racismo ou à rejeição... 
O que me interessa, portanto, na identidade do ser são os valores universais que a 
pessoa carrega.  Isto que é importante. Claro, eu posso compreender que eu falo aqui 
no Brasil, num universo que eu não conheço, que eu não domino, em que a questão 
racial tem sua importância, é uma realidade. Então, eu não faço um julgamento. 
Eu digo cada vez que deixamos de olhar o outro, o que não é bom, dizemos que a 
pessoa está fora de si. E que naquilo que podemos perceber como uma injustiça 
e que eu posso ter vivido, deve ser uma tomada de consciência de algo.  Quer 
dizer, é necessário se liberar disto e levar um combate, e o combate se leva sem 
se ter necessariamente uma identidade de cor.  Para ir contra a injustiça, contra a  
violência, contra o racismo... Uma ação qualquer que seja, nasce no encontro de uns 
e de outros. Não é porque estou no Brasil que eu digo isso, é porque duas pessoas 
se encontram, se amam e fazem filhos. E estes filhos tem cores diferentes, mestiços, 
etc… Portanto o encontro é fundamental e é  sempre possível. A história não está 
congelada, 100 ou 200 anos são nada.

[Mediação] Eu comecei falando de problemas e tal, eu queria pedir para o senhor 
falar sobre duas questões. Primeira é uma que estávamos discutindo ontem no 
debate sobre Bamako que é sobre a recorrência deste objetos na sua obra que dão 
problemas. No caso de  Bamako, o ventilador; em  A vida sobre a terra tem a questão 
do telefone;  Herekomono tem a lâmpada; e neste último que assisti hoje, Timbuktu, 
tem a questão da lâmapada novamente. Então uma questão era essa, para o senhor 
falar dos problemas.

Sissako: É como aqui, o microfone não funciona bem, mas isto não impede que 
a gente se fale. Também, para mim, quer dizer que precisamos nos servir das 
pequenas coisas da vida para contar de modo indireto o essencial. Em A vida sobre 
a terra, o telefone não funciona, mas apesar disso há algo mais importante que é a 
intenção de comunicar. A intenção de falar com o outro, que é mais importante que a  
técnica. Em Outubro há uma pequena explosão, troca-se de lâmpada e da escuridão 
se retorna à luz. Também faz parte da narrativa, uma história. Como percebemos, as 
pessoas têm a tendência de dormir nos meus filmes, então sempre preciso de algo 
para acordá-las. É isso, porque o filme é um conjunto de pequenas coisas. É a fala, 
sobretudo a imagem, o silêncio, as coisas simples...
 
[Mediação]  Perguntar uma coisa: em A vida sobre a terra e Heremakomo, 
eu acho que tem uma pegada, esta coisa da poética, uma narrativa  
aberta, e Timbuktu de certa forma vai fechando uma coisa mais dramatúrgica. 
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dirigido por 

Sissako



Eu faço um pouco este percurso, se é intencional, como foi este percurso... Em A vida 
sobre a terra  a gente tem um filme mais poético, narrativas mais abertas, num certo 
sentido. E gente vai caminhando para Timbuktu que tem uma tendência da imagem 
ser mais dramatúrgica. De uma imagem que se remete a outra, no sentido de uma 
causa e efeito. Tracei um pouco este percurso.

Sissako: Sim.

[Plateia] Eu queria saber sobre a relação entre o documentário e a ficção nas obras 
dele. Como que nessa linha, como ele considera o documental e como caminha até se 
tornar uma ficção, ou o contrário.

Sissako: É difícil, eu acho. É muito difícil para um cineasta teorizar sobre seu 
trabalho. Para explicar ou comentar algo é extremamente difícil.  Muitas vezes, 
ficamos contentes que o outro te revele quem você é realmente. É sempre mais 
interessante, sempre mais surpreendente de aprender através do outro que 
trabalhamos desse ou daquele jeito.  Porque quando fazemos um trabalho a gente 
não é teórico,  a gente está no desejo, na vontade forte de fazer algo, de realizar isto. 
Mas é uma questão muito importante, porque, por exemplo, antes de A vida sobre a 
terra, eu fiz um documentário que se chama Rostov-Luanda, não sei se vocês viram 
este documentario. Rostov-Luanda, que para mim é um dos filmes mais importantes 
de minha carreira.  Neste documentário que foi um filme de encomenda, eu tive uma 
grande liberdade.  E quando eu o fiz, havia esta noção que muitas vezes chamamos 
de doc-ficção. E eu nunca me perguntei, de fato, o que eu estou fazendo, é sempre 
uma vontade de fazer isto, de passar por isso que é importante para mim… Para 
retornar ao que Marcelo me dizia de maneira mais séria, a mudança do início da 
carreira e depois de vinte e sete anos, eu acho que está ligada a minha personalidade 
também. Então, quando fazemos um filme aos vinte e seis anos não é a mesma coisa 
quando fazemos um filme aos cinquenta e seis anos. 

[Plateia] Gostaria de saber se ele enfrentou dificuldades por tratar desses temas, 
especialmente  em Timbuktu, se isto foi algo que causou algum tipo de consequência 
para ele por tratar destes temas no país ou fora do país.

Sissako: Timbuktu é particular. Talvez seja o filme mais angustiante, inquietante 
para mim por causa do tema. É um filme que foi feito na forma de urgência,  
imediatamente, muito rápido. Eu o escrevi com minha esposa que está aqui, em 
um mês, então com uma forma talvez de inconsciência do perigo que isto poderia 
ser. É um filme que foi rodado com a segurança de um exército, trezentos homens 
circundando-nos dia e noite, porque havia o risco do que poderia ocorrer com a 
equipe...Era muito arriscado. Mas apesar disso, apesar do risco de um atentando, o 
risco estava sempre presente. É algo de realmente angustiante porque sentia desde 
o despertar que era responsável por toda uma equipe.  Eles são numerosos, mas, 
com tudo isso, fizemos o filme. 
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Eu acho que de todo modo fazer um filme sempre é um risco. Mesmo se não há 
um risco de um atentado, é um risco. Ser artista é um risco. Porque estamos em 
algo de uma grande fragilidade, eu penso que o fato de ter escolhido ser artista 
finalmente faz com que vivamos isto.  Quando somos artistas, quando viemos de um 
país que não faz muitos filmes, num continente onde não há muitos filmes que são 
feitos, que é a África.... Quando somos artistas, somos realmente guiados por este 
sentimento de responsabilidade. A gente tem a responsabilidade quando fazemos 
as coisas.  Esta responsabilidade se vê na escolha dos temas daquilo que fazemos.  
Eu não posso fazer qualquer história, eu não posso fazer.  Eu não posso fazer, como 
dizemos no jargão,  "uma telenovela brasileira", eu não posso fazer porque não é 
o que me interessa. Então a imagem, o ato de filmar, é uma responsabilidade, uma 
arte para educar as pessoas.  Para isso, é necessário refletir sobre o que fazemos e 
como fazemos. 

[Plateia] Gostaria que ele falasse um pouco da circulação e distribuição dos filmes 
dele no continente africano e, em particular, a recepção de Timbuktu no próprio Mali.

Sissako:  Talvez vocês não saibam, o problema realmente na África em geral e no 
país, no Mali, é praticamente a ausência de salas de cinema.  Então, já não temos 
lugares de difusão para o cinema. E os canais de televisão não estão interessados 
neste tipo de filme. Há as séries, como as brasileiras ou mexicanas. Então isto reduz 
muitíssimo o acesso das pessoas a um filme como Timbuktu. E como a profissão de 
cineasta já é uma profissão tão difícil, as outras  que são indispensáveis ao cinema, 
que são a produção  ou a difusão não existem, é como se na corrente existisse uma 
lacuna. 

[Plateia] No Brasil tem crescido muito o número de profissionais que querem dirigir, 
escrever, produzir suas próprias obras e que são negros. Isto parece estar conectado 
com redes no mundo todo. São muitos os festivais, são muitos os diretores. Enfim, 
há um cenário que se diz de cinema negro, ou audiovisual negro, tem diversos nomes 
para se dizer isso. Como você enxerga este cenário, como você se enxerga neste 
cenário?  Como uma referência ?

Sissako:  Eu diria que é um pequeno passo. Que isto deveria ter existido muito 
antes. Isto não existia e começa a existir, que já é algo grande. Que os artistas 
negros possam se exprimir, isto é muito importante. Eu penso que é um combate, 
um combate que é necessário levar como um negro consciente de uma injustiça 
e também que é necessário que este combate seja levado num espírito de grupo. 
E a arte e a cultura devem realmente criar este lugar.  É necessário lutar por isso, 
por uma maior visibilidade, não somente dos atores, mas é um combate que é 
preciso se engajar. Também é preciso acreditar nisso. Uma consciência real de que 
é possível. E talvez não esperar que alguém financie ou que o Estado financie. Pois 
hoje a tecnologia permite fazer filmes, então é necessário ter uma vontade muito 
forte. 
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[Plateia] Sissako falou que teve uma passagem nesta escola de cinema na Rússia. 
Em Salvador ele havia dito que o irmão Xerif não chegou a fazer filmes... Como 
somos muitos estudantes, até professores da escola de cinema, eu queria que 
ele falasse sobre esta experiência dele da Rússia, o que abriu como questões 
para ele hoje? Como a experiência dele na escola de cinema está presente 
hoje nos filmes dele? Queria que ele falasse isto principalmente para esses 
estudantes que estão fazendo seus filmes, que estão iniciando na carreira... 

Sissako:  Eu aprendi muito na escola. De início, eu descobri a cinematografia 
mundial, foi a descoberta de filmes outros. Nesta escola, quando eu descobri o  
neo-realismo italiano, que é um cinema que se fazia nas ruas e nos quintais das  
pessoas, eu tive um sentimento de que eu também poderia contar minha vida.Era 
uma escola que tinha também muita exigência, era uma formação de cinco anos, 
mas com mais um ano de estudo inicial da língua fazia ao todo seis anos. Quando 
você tinha um pouco de dificuldade com a língua fazia mais um ano, então fica sete 
anos ao todo. Eu fiquei sete anos numa escola onde tinha sete ou oito salas de 
projeção onde eu vi muitos e muitos filmes.

Eu acho também que era uma escola que te leva a duvidar de você mesmo. 
É importante que o artista duvide de si. A dúvida é uma qualidade para quem é 
artista. E eu duvidei muito quando estive nesta escola, duvidei para escolher minha 
profissão e também duvidei quando entrei para esta escola. E eu duvido depois 
que eu filmo. Então, eu sou acompanhado pela dúvida. A dúvida me permite que 
verdadeiramente seja acompanhada por uma convicção sobre aquilo escolhemos. 
Tem que se ter uma convicção íntima. Duvidar e ter convicção.

[Plateia] Na semana passada, Sissako esteve em Salvador  para fazer uma masterclass 
também dentro da plataforma do Nordeste Lab que culminou num dia que a gente 
tinha feito uma programação muito dedicado ao audiovisual negro. A gente lançou a 
Associação de Produtoras e Produtores Negros do Brasil e depois teve uma mesa de 
diáspora e conexões justamente para falar sobre novas narrativas no audiovisual.  O 
Sissako ele vem para o Brasil para a consultoria de um núcleo criativo, ele participa 
desta masterclass em Salvador e está aqui agora em Cachoeira. E eu queria entender, 
por exemplo, quando ele fala desta importância da gente se juntar para criar mais 
força, para estar mais presente em toda esta dimensão do audiovisual, se quando ele 
vem par ao Brasil, quando ele faz esta masterclass em Salvador, quando ele faz esta 
masterclass aqui, se ele consegue perceber isto de fato e como é que esta experiência 
dele aqui no Brasil atravessa ele e faz com que ele volte para França.... sei lá. Uma outra  
maneira para repensar as próprias obras. Então são duas perguntas, se ele consegue 
perceber essa força, essa construção dessas novas narrativas nesta agenda que ele 
cumpri aqui na Bahia fazendo as consultorias e as masterclass e se isto de alguma 
forma o toca e faz com que ele repense alguma coisa quando ele volta para sua casa.
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Sissako: É difícil em uma semana de pensar uma questão como essa objetivamente. 
Eu não me surpreendi que tenha poucos cineastas negros aqui, pois se reflete 
também em outras profissões, pouco médicos, poucos pilotos de avião e de 
pesquisadores. É maravilhoso, então, que haja cineastas negros. A oficina que eu 
fiz em Salvador e a participação que eu tive no núcleo criativo foram experiências 
importantes, principalmente a troca com os roteiristas e isso foi muito enriquecedor 
nesta uma semana.

[Plateia] Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando a 
trabalhar com cinema.

Sissako: (risos)
Eu silenciei porque tenho vontade de falar muitas coisas. Então eu preciso pensar. 
O que eu diria, realmente, é acreditar, ter fé. Porque quando não acreditamos, nós 
não avançamos. E se não fazemos, alguém vai fazer. É preciso ser extremamente 
corajoso. E se não conseguimos fazer, podemos pensar em fazer qualquer outra 
coisa. O ser humano pode contribuir com os outros. O cinema é feito em equipe e 
cada um contribui com alguma coisa. Frequentemente se vê mais o diretor, mas ele 
jamais está só. Eu penso que uma pessoa que não é capaz de dizer “bom dia” várias 
vezes no mesmo dia não pode ser um cineasta. Isto não é uma questão estranha 
aqui porque aqui todo mundo sempre diz bom dia, ao pessoas aqui estão numa 
sociedade em que elas estão juntas, onde tem laços. Perguntar a alguém se tudo 
está bem é muito importante. Eu adoro as respostas que vocês dão aqui: tudo, 
mesmo quando não está. Então desafiaria àqueles que fazem estudos de cinema 
ou se interessam pelo cinema em fazer um filme sobre o conceito de tudo. Isto 
é muito importante porque assim conseguiremos a fazer um retrato de um dia e 
haverá coisas que vão sair. O cinema não é uma coisa complicada. 

[Plateia] Eu queria fazer uma pergunta sobre o poder do cinema, sobre o poder 
espiritual artístico. Como o cinema pode se relacionar com as pequenas coisas das 
pessoas, do agora, da luz, do vento, com estas coisas tão simples. Como a gente 
transforma isto numa coisa muito poderosa, artisticamente para conversar como 
outro, sem precisar dizer muitas coisas, mas fazer sentido.

Sissako: O cinema pode... é difícil. É uma boa pergunta mas é difícil de responder 
de maneira direta. Porque isto quer dizer que há uma receita e não há receita para 
fazer um filme. 

Me fizeram um filme de encomenda, a exigência era de fazer um filme de três 
minutos. Eles deram a alguns cineastas de diferentes países uma palavra. E a palavra 
que sobrou, que ninguém pegou foi “dignidade”. E eu achei muito difícil. Eu refleti... 
o que é que eu vou fazer? Eu escolhi uma equipe de três pessoas e fomos para a 
Mauritânia. E ainda não sabia o que ia filmar. A gente pegou um carro para a minha 
cidade natal que era 1200 km da capital. E ainda eu não sabia o que ia filmar. No 
outro dia de manhã eu acordei nesta pequena cidade pobre e fui à feira, parecida 
com a feira aqui de Cachoeira. 
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E eu andei na feira e ao redor da feira e andando nesta feira eu escolhi cinco pessoas 
pelo rosto que eles tinham. Havia nessas cinco pessoas um garoto que vendia pão, 
uma menina que estava suando muito sobre o sol e um velho homem que fazia 
cordas e havia um marceneiro também. Eu perguntei se eles topavam fazer o filme. 
Eles aceitaram. Então eu coloquei a câmera enquadrando o rosto da pessoa. E fiz a 
mesma coisa com todas as cinco. Em momentos diferentes, não juntas. E elas não 
sabiam a questão que eu ia perguntar. E perguntei “para você, o que é a dignidade?”. 
Todos eles esperaram de um a três minutos antes de responder. E eu filmei o silêncio 
da espera, da reflexão sobre a resposta. E saíram destes rostos o que para mim era 
a verdadeira dignidade, algo impressionante, tão impressionante que praticamente 
todos os dias depois eu não deixava de pensar em um desses rostos. Esta era a 
resposta que eu tinha para o que é a dignidade. Isto é também possível aqui. Isto é 
possível de filmar aqui.

[Plateia]  Em Timbuktu, há uma mensagem de inevitabilidade da tragédia. No filme 
Timbuktu, a tragédia parece ser algo inevitável. E a trama transcorre desta forma. 
E no próximo filme dele ele vai falar sobre o amor. Ele declarou em Salvador que a 
próxima obra dele é sobre o amor entre um negro africano e uma chinesa, na China.

Bernard [tradutor simultâneo]: é o contrário.

[Plateia]  Como ele relaciona estas duas coisas: o amor com a tragédia? 

Sissako: Eu não consigo fazer uma ligação entre os dois filmes. O filme na China 
é uma ideia que eu tenho há 10 anos antes de fazer Timbuktu.  Eu estou sempre 
interessado pelo encontro. Me interessa de falar do encontro. Esta história chinesa 
me interpela porque eu vi em Bamako um restaurante que era de um casal: ele era 
malinês e ela chinesa. Me interessei em contar isto e evidentemente uma história 
de amor entre uma chinesa e uma africana é uma história que não é aceita pelas 
duas comunidades. É como se eu refizesse Outubro, que é um outro filme que é 
uma história de amor de uma russa com um africano. Isto sempre me interessa: a 
rejeição do outro, porque o outro é uma pessoa diferente.

[Plateia] Queria que ele falasse um pouco como se dá o processo criativo dele, e 
particularmente como surgiu a cena do futebol de Timbuktu, que eu acho, pelo menos 
pra mim, é uma das cenas mais belas que o cinema criou.

Sissako:  Quando decidimos fazer um filme, há talvez duas ou três coisas que 
queremos contar. No filme Timbuktu eu quis falar sobre a justiça precipitada, a 
situação de julgar alguém, a mulher, os impedimentos que surgem em sua vida e 
quis falar sobre as proibições.... Portanto, o futebol em Timbuktu surge como uma 
atividade proibida.  Quis também falar de resistência, pensar formas de como 
resistir face à barbárie, a resistência como uma forma além da violência. Então para 
mim, jogar futebol sem bola é uma forma de resistência pacífica. A ideia da cena 
do futebol que eu queria muito fazer surgiu durante as filmagens, não estava no 
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roteiro original e então houve ensaios, preparação para fazer a cena é algo que 
realmente ocorre. O futebol sem bola me lembra inclusive momentos da infância. 

[Mediação] Eu queria que a gente pudesse pensar um pouco mais: UM: Sobre sua 
relação com as crianças nos filmes, essa recorrência da criança; DOIS: A questão da 
fronteira borrada, entre documentário e ficção e vice-versa; Eu queria colocar aqui se 
isso não está na relação com pessoas mais do que uma relação com o ator? Se não é 
isso, como se dá a relação com os atores nos seus filmes?

Sissako:  São duas questões difíceis de serem respondidas, sobretudo a tarefa de 
analisar meu próprio trabalho, talvez seja algo que eu não faça muito bem. Mas 
sobre o trabalho com os atores eu posso falar. Como vocês sabem, ou talvez não 
saibam, geralmente os meus filmes são feitos com pessoas que não são atores 
(profissionais), é raro quando são. 

Eu simplesmente sei das pessoas que escondem algo, como um mistério, as pessoas 
que sinto vontade de filmar. E geralmente, quando eu escolho as pessoas eu não quero 
criar uma competição entre elas. Escolho uma pessoa para um papel específico e 
assumo o risco, mesmo com os contratempos. Então eu assumo os riscos das escolhas 
e também não faço muitas repetições com as pessoas que escolho. Costumo criar 
situações, associações e interagir com o que surge. Quando estabeleço uma situação, 
não faço muitas tomadas (takes), talvez porque não sejam atores profissionais e tenho 
o sentimento de que não posso forçar demais, que devo me contentar com o que me 
dão. As vezes há situações difíceis,  a pessoa escolhida não aparece por exemplo, aí 
é complicado... o tempo passa, as vezes é necessário mudar o roteiro, essas coisas. 
 
[Plateia]   Eu queria perguntar pra ele sobre a questão da música em seus filmes. Pelo 
que a gente viu na mostra, as músicas parecem ter uma força expressiva muito forte 
em todos os filmes ou na maioria deles e parecer haver uma relação muito íntima 
entre os próprios personagens e a música. Então eu queria saber como é o pensar e 
fazer o filme através dessas músicas.

Sissako:  É uma função do filme a música. Eu geralmente escolho músicas distintas 
para os filmes, músicas que já existem, com a exceção de Timbuktu, onde há um 
compositor que compôs todas as músicas-tema. Na cena do futebol sem bola (do 
filme Timbuktu) existe um trabalho musical de muito pensamento, reflexão para 
 gerar emoção por exemplo. Também na cena da morte do pescador, foi um momento 
incrível para a música. Antes eu não trabalhava dessa forma com um compositor, a 
propósito tão dedicado e tão apaixonado pelo seu trabalho. 

Como vocês sabem, a música é um elemento muito importante do filme, portanto é
necessário dedicar muita atenção quando nós a utilizamos. É preciso evitar aqueles 
que gostamos muito, como compositores por exemplo, coisas que devemos evitar, 
porque quando gostamos muito de um compositor geralmente os convidamos 
apenas por essa razão.

Frame do filme 
Bamako (2006),

dirigido por 
Sissako
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[Plateia] Eu queria saber como é que se viabiliza o cinema africano em termos de 
economia. Quem paga e como se paga um filme?

Sissako: Bom, é necessário ressaltar que a África é composta de 54 países, 
portanto são muito diferentes, há países com certas políticas culturais, algumas mais 
avançadas que outras. De modo geral não há uma indústria cinematográfica na África. 

[Plateia] Ele falou dos filmes do western spaghetti, da época em que estava entrando 
na faculdade e depois falou do neorrealismo italiano, e assim... os filmes dele levam 
pra outro lugar que não tem muito a ver com o western, pelo menos estilisticamente, 
e eu queria saber dele se esse processo até chegar a linguagem atual foi uma coisa 
natural pra ele ou se envolveu um processo reflexivo e foi muito difícil, muito 
complicado...?

Sissako: Ah, não, acredito que é um processo natural. Se faz um primeiro 
filme, depois um segundo, mas sem pensar em linguagem e sim em 
um processo natural de acontecimentos. Eu não sou influenciado pela  
cinefilia, em todo caso. Não de forma consciente. Então não há uma afiliação de 
linguagem cinematográfica (cinéfila) ao menos não no nível consciente.  

[Plateia]  Tem uma coisa que tá aqui martelando na minha cabeça… É em relação a 
cena do futebol, voltando novamente ao tema da cena do futebol... Ela é magnífica, 
tem uma plasticidade muito interessante, e aí, a minha dúvida é, ou o que gerou 
essa dúvida: Se houve algum artifício técnico no caso dessa cena específica? No caso, 
existia uma bola naquele jogo e foi tirada numa pós-produção ou a cena foi toda 
ensaiada mesmo, sem a bola? Porque ela é muito bem feita, os movimentos são muito 
bem planejados, a câmera, as imagens, muito perfeito. Então a dúvida é essa; se havia 
uma bola ou não.

Sissako:     Havia... eu  mesmo  conversei com a minha produtora e ela me perguntou 
se eu queria que os garotos jogassem futebol com bola e depois a bola fosse retirada 
com uma trucagem e respondi que queria um jogo realmente sem bola. Depois, 
ou enquanto se começa a filmar uma cena assim, haviam duas câmeras e eu nem 
dirigi a cena, portanto as crianças cooperaram muito, respeitaram umas as outras 
harmoniosamente.

[Plateia]  Voltando um pouco sobre a sua formação. Eu queria saber como você via a 
União Soviética no momento em que estudou lá e se essa visão se transformou com 
o tempo? E tendo vivido esse momento histórico o que isso traz para o seu cinema, 
para os seus filmes hoje, essa trajetória? 

Sissako: Eu deixei o Mali e fui para a Mauritânia, onde fiquei com a minha 
mãe por um ano, e ao completar o liceu eu simplesmente fui beneficiado 
com uma bolsa de estudos para estudar lá [na VGIK - Instituto Gerasimov de 
Cinematografia]. Eu não tinha um grande conhecimento, sabia um pouco pois

meu irmão já havia estudado lá, mas não conhecia muito a União Soviética. Eu 
não tinha muitas escolhas, tinha 19 anos, nunca tinha viajado tão longe, então de 
repente me encontro num país frio, com neve, tudo isso foi difícil, como um choque, 
também não tinha a possibilidade de retornar para o meu país e passei muito tempo 
até poder retornar.

A vida lá não era uma vida muito fácil mas penso que o artista, todo artista, deve 
se alimentar das coisas que vive, do que tem e não tem, do que falta. Para mim, o 
fato de ter passado quatro anos sem ver meus pais foi algo realmente desafiador, 
mas pensando agora, eu o aceitei, sobretudo porque não tive escolha. Portanto, não 
perdi meu tempo, passei meu tempo no teatro, na ópera, no ballet, para aprender 
o outro, uma cultura que era muito diferente da minha cultura, mas aprender a 
cultura do outro.

[Plateia]  Eu sou aluna do programa de mestrado em história e gostaria de saber 
como você percebe a representação de África no cinema norte-americano.

Sissako: Eu não assisto o cinema americano, de verdade. Mas eu compreendo muito 
bem a questão, a representação do negro no cinema americano, e como eu não vejo 
mas posso imaginar, ele nunca é médico, nunca é comandante de bordo... bom há 
coisas que vão mudando de pouco a pouco mas eu não estou interessado por esse 
cinema; bem que há também o cinema americano que também é importante, o 
cinema de combate. Mas essa questão é importante porque o cinema é um espelho, 
e quando nós não nos vemos representados em um espelho há o sentimento 
real de frustração, e esse é o problema com a África. Nas telas africanas não há  
africanos, na tv não há filmes africanos, mas sim estrangeiros. Então uma criança 
que vê seu pai representado não como um piloto ou um engenheiro mas sim 
um ladrão, um traficante, isso é terrível. O cinema americano faz muito isso, ele 
marginalizou os negros no cinema como o resto do mundo, sobretudo com o Oscar. 
O oscar é muito branco, é isso. São necessários grandes esforços, luta, para mudar 
esse quadro. É difícil que sejam justos porque a academia do Oscar tem quatro mil 
pessoas e três mil e setecentas são pessoas brancas, então para haver mudanças é 
necessário haver mudanças profundas, políticas. 

--

Sissako: Obrigado! Eu gostaria realmente de agradecer, pela paciência de vocês, 
pela escuta e este momento que eu realmente relembrarei, um momento de grande 
importância, e até o retorno, aqui em Cachoeira fui profundamente tocado por isso, 
por esse lugar e vos agradeço!
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Bamako: a política
íntima das imagens

 Falar sobre o cinema feito pelo cineasta mauritano, radicado no Mali, 
Abderrahmane Sissako significa a principio espichar nosso próprio olhar sobre 
paradigmas construídos historicamente por olhares outros, e dominantes, 
direcionados à produção africana de cinema, mas que a bem da verdade se 
prolongam para qualquer cinematografia mobilizada por pessoas negras. 

 O primeiro paradigma está na suposição de que a imagem negra (portanto 
o corpo negro, a experiência negra, a subjetividade negra) é de domínio público, 
sem lucidez nem presença sobre si mesma. É como se houvesse um processo de 
colonização das imagens que delega, por efeito, à experiência negra a função de 
mero receptáculo de impressões terceiras.  O segundo paradigma, efeito direto do 
primeiro, elabora a noção de uma inacessibilidade crônica ao íntimo da experiência 
negra, noção reiterada de tal forma que passa a promover mesmo a completa 
inexistência deste aqui dito íntimo. A partir desses dois paradigmas Sissako produzirá 
as chaves para contrapô-los. Abrimos a tarefa de traduzir essas tensões através da 
compreensão de potência e sensibilidade raras presentes no filme que dá título a 
este artigo: “Bamako” (2006).

 Pensando o primeiro paradigma resumido nos parágrafos iniciais, a 
disposição e a manutenção da imagem negra enquanto item de domínio público 
se dá, sobretudo, como extensão de uma dinâmica de silenciamento completo e 
absoluto reservado às forças de expressão cinematográficas do continente africano 
e/ou mobilizadas por pessoas negras de modo geral. Efeito que naturalmente não se 
preserva apenas na produção audiovisual, tal silenciamento promove, de saída, no 
imaginário comum, uma quase ausência de autoconsciência e, por conseqüência, 
ausência mesma de lucidez de pessoas negras acerca de suas próprias imagens. 
Forma-se então um ciclo sobre fundar e fundir imagens para que a presença negra 
ocupe sempre o escoamento dos planos, o último quadrante do enquadramento, 
delegando, no máximo, ao público (nos dois sentidos) reafirmar expectativas da 
imagem negra no imaginário comum ou criar outras hipóteses para a existência 
daquelas imagens. Aqui ecoa o primeiro corte longitudinal proposto por Sissako.
 
 No filme em questão, a trama se orienta pelo cotidiano de Mele, 
moradora de uma comunidade no Mali, localizada em Bamako, nome da capital 
que também batiza o filme. Ao mesmo tempo em que trabalha como (e sonha ser, 
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supomos) cantora, Mele presencia a instauração de uma espécie de conselho federal 
em seu vilarejo, formado por magistérios nativos e também por representantes de 
instituições econômicas mundiais que ali serão julgadas. O íntimo do vilarejo, guiado 
pela rotina de Mele, e o público, representado pelo referido conselho, estabelecem de
saída a relação discutida e tensionada durante todo o filme: entre as imagens 
públicas construídas sobre África e as imagens do íntimo ali resistente há uma 
disputa tão política quanto qualquer CPI.

 “Bamako” falará sobre a natureza das imagens produzidas sobre uma 
África historicamente homogeneizada à medida em que fala sobre um vilarejo em 
particular, apresentando no decorrer do processo uma galeria de personagens (e 
de imagens) que não servirão como tradutores de aspectos e costumes definidores 
(e definitivos), mas como gretas à uma multiplicidade sensível. Tanto o primeiro 
paradigma (o da imagem negra na condição de domínio público) quanto segundo 
paradigma (aquele de um íntimo negro inacessível ou mesmo inexistente) começa 
a diluir-se aqui. Sissako, em suma, constrói sua eloqüência estética recusando a 
tradição da construção de signos (tradição de um cinema colonizador, tão arbitrário 
quanto estabelecido) sublinhando, ao invés disso, as epidermes de uma geografia 
(de corpos, de gestos, de falas e de imagens) que manifestam seu interior rumo a 
um exterior de sentidos outros, possíveis. 

 Chegamos então às bases do gesto estético que conduzirá todo o filme. 
Durante os dias nos quais se desenrolam os debates, os testemunhos e as perspectivas 
expostas no tribunal, o íntimo e o público se atravessam. Vale pontuar que a idéia 
de íntimo surgirá aqui como imagem que ultrapassa a convenção de privado, uma 
vez entendido o íntimo como elaboração de ações no mundo. Porque há em certa 
tradição do cinema europeu a noção de imagem privada como um conjunto de meras 
fugas do mundo exterior. Por outro lado é gesto de caráter íntimo, neste Bamako, a 
manifestação de uma moradora do vilarejo diante de um magistrado conterrâneo 
que está em defesa das instituições internacionais ali julgadas. Isso porque, para 
a imagem negra no cinema, a dor há que ser tão íntima quanto o prazer, o luto 
há que ser tão íntimo quanto o amor. São todas estas formas de enfrentamento 
de um mundo que nos renega qualquer intimidade e que justamente por isso são 
essencialmente íntimas.

 Seguindo, começamos com a imagem do tribunal sendo organizado no terreno 
de um vilarejo. Pessoas que ali vivem, magistrados com suas becas, os documentos 
oficiais e os tecidos produzidos pela comunidade circulam no mesmo espaço. 
Adentramos então o quarto no qual Mele se arruma. Algum tempo e a protagonista 
deixa o cômodo pedindo auxílio a um conhecido, no mesmo quintal onde se instaura 
o tribunal, para que lhe ajude a amarrar o vestido.  Todos no espaço parecem 
observar a ação. O primeiro enlace entre imagem íntima e imagem pública. Seguindo, 
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um plano fechado no rosto de Mele domina a tela enquanto a mulher canta. 
À medida que a canção progride, o enquadramento abre, trazendo para dentro 
de campo o espaço em que a protagonista trabalha. Deste reajuste somos 
lançados novamente ao interior da casa de Mele, onde, sabemos agora, residem 
seu marido Chaka e a filha pequena do casal. O segundo enlace se amarra. O 
terceiro e último nó dado por Sissako surgirá ao notarmos que o filme não é 
sobre a trajetória de Mele, nem sobre a de Chaka, nem sobre a do tribunal, mas 
sobre as imagens que nos percorrem abaixo a superfície desses três centros.

 O julgamento promovido pelo tribunal, embora a principio pareça um 
julgamento da política sobre si mesma (a conduta do estado, das instituições 
econômicas), é na verdade um julgamento subliminar das imagens construídas acerca 
de um povo, de uma nação, ao longo do tempo. Se história e política naturalizam 
África como igualdade para pobreza, miséria, violência, ruína, as testemunhas que se 
manifestam expressam ali, cada uma a sua maneira, o caminho inverso. Um professor 
fala sobre a precarização da educação e a noção de solução por privatizações. Outra 
professora atenta ao fato de que, além da colonização, muitos países africanos 
foram e continuam sendo também explorados pela divida externa com Europa e 
EUA. Pensemos então que boa parte das imagens produzidas sobre países africanos 
é oriunda também da Europa e dos EUA (Ousmane Sembene, diretor Senegalês 
e grande influencia para inúmeros conterrâneos é, por exemplo, ávido crítico do 
cinema etnográfico consagrado pelas lentes de Jean Rouch1) perceberemos que 
estas mesmas imagens também serão aqui julgadas e, possivelmente, superadas 
enquanto imagens únicas.

 Esta superação dos espaços de deslocamento nos quais a existência 
negra é sempre fundada ou fundida às especulações primárias e expectativas pré 
determinadas passa, aos olhos de Sissako, pelo desenvolvimento de um íntimo 
latente no corpo do próprio filme, que governa (e governará) sua própria imagem. 
Essa impressão pode ser resumida, por exemplo, no momento em que, já próximo 
ao final, Mele canta, iluminada pelo palco, central ao plano, mantendo os olhos em 
contato com o externo e ao mesmo tempo chorando o acúmulo de sua trajetória. 
Não há concessão da imagem, nem reclusão de sentidos, a personagem sequer 
fecha os olhos. Porque se quisermos entende-la é para dentro de seus olhos que 
devemos olhar. O desnudamento de uma intimidade lúcida de si guarda assim tanta 
potência porque delega a nós, que vemos, a função de digerir sentidos, de ver em 
choque nossa intimidade com a intimidade das imagens na tela. 

 Essa meditação sobre existências maiores dentro de uma história, de 
um enquadramento, de um plano, desautoriza e desafia a hegemonia do olhar 
colonizador (e colonizado), que diante desta obra de Sissako perde suas duas chaves: 
não mais conseguirá trazer leituras prontas sobre a imagem (a experiência negra 
não é mais depositório de sentidos, alheia a si própria), ao passo em que a este 
mesmo olhar não se permitirá mais relegar a existência negra às bordas da tela como 
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alternativa. Em “Bamako” a intimidade é um método de confrontar o mundo porque, 
essencialmente, é somente esta intimidade capaz de criar e recriar imagens novas, 
outras, aprofundadas. Há uma consciência bastante apurada nesta obra de Sissako 
sobre o quanto, nas experiências negras mais diversas, o combate pela legitimação e 
domínio sobre nossas próprias imagens é também contínuo (nos remetamos a certo 
momento do filme quando um personagem relata a outro um sonho perturbador 
que tem todas as noites, por exemplo).

 “Bamako” conserva em si jornadas de um íntimo em ebulição que não mais 
absorve, mas manifesta uma linguagem que, diante do olhar dominante, o domina 
por inteiro, solicitando ainda a existência de outros olhares a permear de sentido as 
imagens expressas no filme por criarem um diálogo duplo, entre o íntimo da tela e 
o íntimo fora dela. 

 Sissako aponta em seu filme sim para questões do que podemos chamar de 
políticas da política (a política do texto, da narrativa). Equívoco, no entanto, pensar 
que o filme tem essas questões propriamente ditas como eixo de discussão. Não à toa 
em dada altura personagens passam a ignorar as falas do tribunal, desligando o alto 
falante, quase como se recusando quaisquer interjeições que dêem sentido exterior 
às suas próprias imagens. Porque a verborragia dos representantes das instituições, 
assim como a eloquência dos civis em seus discursos, é antes encerramento que 
abertura. Porque não são estas mais questões  em elaboração (é já bastante certa e 
definitiva a responsabilidade moral e a dívida histórica a ser assumida pelas nações 
colonizadoras diante das nações por elas colonizadas e destituídas de qualquer 
autonomia). O prolongamento das discussões neste filme de Sissako está contido 
em outra política. 

 “Bamako” compreende que para valer-se da forma cinematográfica como 
ferramenta de interação com seu mundo, em plenitude, é preciso trazer para seu 
próprio corpo uma disputa própria do cinema, que é essencialmente a da política 
das imagens (quem mostra, como mostra, porquê mostra). Disputa, esta sim, sempre 
retornando aos debates porque sempre em constante elaboração. Esta dinâmica 
de conflitos entre imagens públicas e íntimas, entre as diferentes políticas de cada 
olhar (o cinegrafista e o fascínio pela morte, os juristas e as imagens comuns) vai 
ganhando força também em outros momentos. Alguns tão sutis quanto poderosos.

 O professor, para exemplificar visões sobre a exploração sofrida pelo Mali, 
cita um poema de título “Le Petit Noir”. No mesmo instante o som infantil oriundo 
dos calçados de um pequeno morador do vilarejo ecoa ao fundo, nos remetendo 
a outra imagem do mesmo garoto vista anteriormente. A imagem do garoto negro 
evocada pelo poema e a imagem do garoto negro do vilarejo tornam-se a mesma. 
Mais a frente, uma senhora atravessa o plano enquanto um dos magistrados dá 
seus pareceres sobre problemas estruturais do país. O plano da fala do Juiz é estéril, 



rígido, quase documental. O discurso prossegue até que o abandonamos e no plano 
seguinte estamos no interior da casa da mesma senhora. 

 Este outro plano é agora organizado em outra sensibilidade, de profundidade 
absoluta, um plano vivo. Plano este que o filme abandona em seguida porque a 
imagem anterior, do julgamento, fala mais alto, literalmente. Ainda, numa terceira 
sequência, o ancião que inicialmente havia sido impedido de falar diante da corte, 
entra cantando. O canto estrondoso do ancião mobiliza imagens das pessoas do 
lugar, altera a esterilidade das imagens do julgamento. Moradores são mostrados 
de maneira individual, numa percepção de sentidos menos coletiva e mais íntima, 
ditando partes singulares constitutivas de uma realidade maior.  A disputa entre 
a natureza dessas imagens e suas coexistências é o próprio desenvolvimento da 
tese de “Bamako”. Por isso, por exemplo, mesmo a protagonista do filme não é 
exatamente sua imagem central, porque está ela também inserida nesse jogo de 
olhares e cegueiras, nessa dança de planos e obstáculos que prosseguirá mesmo 
depois do ato que encerra tudo.

 A imagem estéril e direta do tribunal; as imagens sensivelmente pensadas na 
rotina das pessoas do vilarejo; a imagem amadoresca da câmera de mão usada pelo 
cinegrafista; o filme dentro do filme que algumas crianças assistem. As imagens (e a 
política que germina no interior destas imagens) está em constante choque consigo 
mesma, de modo a propor: a busca pela imagem única, definitiva, dominante é a 
morte da própria imagem (a morte é a única imagem que perdura, diz o  cinegrafista 
em dado momento).

 “Bamako” é amante e algoz de suas imagens, as preenche e as esvazia 
porque não é a busca por uma imagem definitiva que move o filme (e seu diretor), 
mas justamente a constatação dessa multiplicidade sensível dos olhares, aos olhares. 
Consciente da política que existe em toda imagem e todo olhar, Sissako, neste 
“Bamako”, instiga olhares e provoca imagens, provoca imagens e instiga  olhares, 
de modo a, no limite, conduzir a descolonização de ambos. E se as lentes do cinema 
(e da história) iluminam as experiências negras de uma só maneira, Sissako num só 
filme nos oferece três. Até que vemos de novo e nos parecem quatro. Ou seriam 
cinco?

[1] Uma conversa entre Ousmane Sembene, diretor Senegalês, e Jean 
Rouch, realizador etnográfico francês, acerca das representações 
africanas em filmes etnográficos, pode ser lida aqui: 
http://ficine.org/?p=1233
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Tramas, dramas e 
urdiduras em Bamako 
de Abderrahmane Sissako
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 Em Bamako (2006), do diretor Abderrahmane Sissako, assistimos ao tecer 
de diversas narrativas paralelas que ocorrem no espaço de um pátio – que abrigara 
a casa que o cineasta cresceu no bairro de Hamdallaye, na cidade de Bamako no 
Mali (Bart, 2007). O filme se centra no tribunal que julga o Banco Mundial e o FMI 
como responsáveis pela pobreza e pela perpetuação da condição neocolonial no 
continente africano. Tal como observou Amaranta César (cf. 2013: 583), as narrativas 
entrelaçam as significações da palavra cour em francês, de corte do contexto 
jurídico, bem como no sentido espacial do pátio em que se desenrola – assim acaba 
por relacionar intrinsecamente outros espaços como o local e o global, o público 
e o privado. O tribunal  é conduzido ao modo francês, do ex-colonizador, como se 
vê pelas togas e procedimento. No entanto, ao ser conduzido neste pátio em que 
habitam várias famílias, o protocolo é constantemente interrompido pelas pequenas 
ações cotidianas: repetidamente a personagem da cantora  Melé atravessa o tribunal 
para chamar um vizinho que arruma seu vestido,  mulheres realizam o tingimento 
de tecidos, outras tecem, um cortejo de um  casamento  suspende o tribunal e os 
juízes aguardam sua passagem para prosseguir.  

 Dentre os vários discursos proferidos no tribunal, destacam-se os das 
personagens femininas, encontram-se as contundentes falas de figuras importantes 
no contexto africano que representam a si mesmas, assim como os juízes, 
advogados, promotores e defensores. Assim também entretece características de 
documentário e ficção,  como uma espécie de trama e urdidura. Logo no início 
do filme, a advogada que representa a sociedade civil africana é  Aïssata  Tall Sall, 
que foi ministra da comunicação do Senegal e atualmente é possível candidata à 
presidência em 2019¹. Ao final do filme ela faz um pungente discurso. Voltando ao 
início, Sall cita as estatísticas que demonstram que parte significativa da dita ajuda 
externa aos países africanos é destinado ao pagamento da dívida externa. Em 
seguida, uma das testemunhas que discursa é Aminata Dramane Traoré – escritora 
malinesa, que também foi ministra da cultura em seu país. Traoré fala da profunda 
desigualdade que rege a relação entre países africanos e aqueles do norte que 
ditam as regras, dizendo que é a “mentira, a hipocrisia e o cinismo” que a rege, 
“escondendo deliberadamente dos africanos a natureza predadora do sistema”.

Escrito por Emi Koide*

*  Emi Koide é professora no curso de artes visuais no CAHL-UFRB, desenvolve 
pesquisas na área de história da arte não ocidental, com foco na produção moderna e 
contemporânea do continente africano, bem como sobre cinema expandido e vídeo-
arte. Atualmente coordena o grupo de extensão e pesquisa “África nas Artes”, em que 
são desenvolvidos materiais educativos introdutórios sobre arte africana.  

Ela denuncia também a cumplicidade dos dirigentes locais na instauração e 
manutenção desta desigualdade e do “mecanismo de pauperização” do continente. 
A escritora também critica o lugar comum da ideia da África como lugar da pobreza, 
antes o continente seria “vítima de sua própria riqueza”. Trata também dos temas 
do terrorismo e da imigração, como medos criados pelo Ocidente. Ela defende uma 
retomada de soberania própria ao continente, sem sucumbir aos ditames do modelo 
neoliberal imposto pelo Norte/ Ocidente cujos resultados  testemunham seu evidente 
fracasso. Parece-me que parte do filme foi inspirado nos livros de Traoré como Le viol 
de l’imaginaire (2001), em que a autora critica a globalização, as política neoliberais 
e os programas de ajustes estruturais que foram impostos à África, destituindo os 
países de autonomia, dizendo que os dirigentes africanos simplesmente adotam 
programas  em versões tropicais de seus credores. Isto implicaria em uma violação 
não somente da economia local, mas do próprio imaginário do continente, na sua 
capacidade de pensar por si mesmo. Ela preconiza também que a África reencontre 
sua capacidade imaginativa, de refletir e buscar outros caminhos  criativos para 
sua própria gestão. No filme, Traoré fala também do algodão, principal produto de 
exportação do Mali, afirmando que o país não deveria se limitar a vender e exportar 
tal commodity. Ela comenta ainda que a atividade de tecelagem se tornou cada vez 
mais limitada perante a concorrência de tecidos industrializados chineses que por 
vezes copiam os tecidos africanos. Também me parece que a imagem dos tecidos em 
processo de tingimento estirados no varal deste pátio onde desenrola-se o tribunal,  
que constantemente aparece em diferentes momentos, nos remetem às diversas 
narrativas paralelas que perpassam o filme.

 É justamente uma grande peça de tecido tingido de vermelho sangue 
sendo esticado no varal que anuncia a narrativa trágica do jovem Madou Keïta 
que tentou imigrar para a Espanha devido à ausência de emprego e perspectivas 
no continente, mas fracassa. Como testemunha, ele fala das agruras dos percursos 
no deserto do Saara, de outras pessoas que não agüentaram mais a caminhada e 
que sucumbiram à morte. Enquanto ele narra tais episódios, mulheres e homens 
entre os tecidos estirados parecem escutar atentamente. Quando a água tinta de 
vermelho escorre para um ralo,  as imagens da cena do deserto tomam a tela. Vida 
e morte no cotidiano refletem diferentes facetas do “mecanismo de pauperização”, 
marcando outras tramas que se apresentam no decorrer do filme, como o drama 
do casamento em crise da cantora Melé e seu marido desempregado Chaka. 
Melé canta num bar à noite, na abertura do filme, ela canta animadamente um 
hit dos anos 1970, Nâam de Christy  Azuma, será  a mesma canção que ela canta 
com tristeza ao final do filme, após anunciar ao marido que iria deixá-lo, partindo 
para o Senegal. Chaka permanece no pátio, por vezes conversando com um 
cinegrafista que registra o tribunal e se diz  criminólogo, interessado pela morte, e 
que prefere filmar enterros, pois há certeza que haverá dinheiro mesmo em meio 
à precariedade.  A conversa sobre a morte parece prenunciar o final  em que após 
o suicídio de Chaka,  vemos a cena de seu enterro; alternam-se imagens do filme 
com outras em vídeo, sem som, que presumimos ser do cinegrafista de funerais.
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 Até culminar com o triste fim do personagem,  à noite, ele aparecia 
estudando hebraico na cama, pois como conta ao cinegrafista, ele teria a esperança 
de que um dia Israel abriria uma embaixada no Mali, e que ele se tornaria o  vigia.  
O riso do cinegrafista evidencia como impossível ou disparate o sonho de Chaka. Em 
outro momento, ele tenta recuperar alguma possibilidade de fé na vida num culto 
evangélico com um pastor americano que fala em inglês e encoraja os fiéis a rezar 
fervorosamente “aleluiah” em “ritmo de locomotiva”. Chaka parece completamente 
deslocado, realizando gestos mecanicamente. A cena da igreja também se relaciona 
com a crítica de Traoré aos organismos internacionais e sua relação com a África. No 
contexto da teologia da prosperidade, que tem ganhado muito espaço e força em 
diferentes países do continente, também se foca no ganho material  numa realidade 
marcada pela pobreza e ausência de perspectiva. O fato do pastor falar em inglês, 
a presença da bandeira estadunidense ao fundo, reverberam uma imposição que 
vem de fora, do Norte, enquanto os africanos seguem e obedecem cegamente.  
Na impossibilidade completa de se encontrar em qualquer um destes lugares, o 
desfecho para Chaka parece inevitável.

 Outro episódio marcado pela morte é o filme dentro do filme, “Morte em 
Timbuctu”, que segue após o  fim de um telejornal visto numa televisão colocada 
no pátio, trata-se de uma paródia ao filme de faraoeste. Tal como observa Dayna 
Oscherwitz (2015), há também uma relação entre este western e o domínio das 
instituições financeiras ocidentais. Como filme de gênero hollywodiano, o faroeste 
traz em si o ímpeto colonial: dominação do território, do outro, a aniquilação do 
indígena, do “selvagem”. No entanto, Oschrewitz lembra das adaptações, do 
spaghetti western e da popularidade de tais filmes no continente africano, bem 
como suas apropriações por diversos cineastas africanos. Pode-se considerar ainda 
a importância dos spaghetti western para o próprio Sissako,  tal como ela afirmou 
em entrevistas (Jaji, 2014). A narrativa central do tribunal reflete-se como paródia  
no faroeste em Timbuctu – numa cidade no deserto uma gangue com cowboys 
que falam inglês e francês atiram e matam a esmo malineses. Como analisado por 
Oscherwitz (2015: 130), o faroeste se torna uma espécie de alegoria dos programas 
do Banco Mundial e FMI, em que “se substitui a violência  simbólica  e econômica 
pela violência literal”. Além disso, neste faroeste no Saara, personagens mencionam 
muitas vezes a eficiência como fundamental.  De modo similar, para Jaji (2014), 
cria-se uma espécie de caricatura destas instituições apresentadas de modo 
exagerado.  Mas também trata-se de um trecho que diz respeito ao espectador, 
pois o filme paródia alude à alienação, exibe-se a cena dos espectadores no 
pátio assistindo o filme e rindo juntamente com os gângsters que mataram uma 
mulher. Ao invés de se identificarem com a vítima, parecem reconhecer-se nos 
cowboys forasteiros.  Neste sentido, o cinema também se torna perpetuador da 
condição de subordinação e dominação, como continuidade ou reflexo da esfera 
econômica e política.Tal como as instituições financeiras que levam a práticas 
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predatórias, a mesma relação se refletiria no cinema de massa (Oscherwitz, 2015). 
O filme paródia funciona de modo brechtiano, colocando o espectador em cena.   
Enquanto o filme que se desenrola no pátio com o tribunal e as demais histórias 
paralelas, traz também com constância a figura do ouvinte.  

 É frequente no decorrer de Bamako, cenas e imagens de diversos 
personagens no pátio que estão a ouvir atentamente as declarações das 
testemunhas, os discursos dos advogados. Também, no espaço fora do pátio, 
aqueles que não foram autorizados pelo guarda a entrar, ouvem através de um 
auto-falante as diversas narrativas. Por vezes, o silêncio irrompe de modo pungente 
como o do professor que é chamado a testemunhar. Os ouvintes do lado de fora 
ficam na dúvida se o auto-falante está funcionando ou se pifou. Mas por vezes, o 
auto-falante é deliberadamente desligado, como quando o guarda conversa com o 
professor após sua saída.  Em certo momento, um repórter pede que Chaka repita o 
seu depoimento sobre o impacto do ajuste estrutural na sociedade, pois a gravação 
falhou, Chaka se recusa dizendo que ninguém vai escutar. A impossibilidade de 
escutar, de ser ouvido, também seria uma espécie de inexistência. Em diferentes 
momento, diferentes aparelhos ligados à comunicação são exibidos: microfones, 
auto-falantes, telefones. Tal como atentou César (2014) há uma dimensão utópica 
e revolucionária da tomada da palavra no filme, da afirmação do lugar de fala em 
que  os africanos falam por si mesmos, de suas experiências, vivências  e convicções. 
De modo análogo, há também em Bamako a complementaridade fundamental que 
é a escuta, o ouvir o próximo, escutar o semelhante.  Na escuta reside a abertura, 
a possibilidade de algo diferente surgir. Também nós como espectadores, somos 
ouvintes dos inúmeros discursos e falas. Bamako é um filme de tomada da voz, 
da fala (ou silêncios) eloquentes, e é também um filme da escuta, de se abrir para 
ouvir. Não é a toa que o filme acaba com a citação do trecho final do poema Les pur-
sang (Os puro sangue) de Aimé Cesaire que diz: “a orelha colada ao solo, eu escutei 
passar o Amanhã”².

[1] Ver: http://www.dakaractu.com/Presidentielle-2019-Aissata-Tall-Sall-se-dit-candidate_a129002.html
[2]  Les pur-sang foi publicado em Les armes miraculeses (1956) de Aimé Cesaire. Citação do trecho 
original: “l’oreille collée  au sol, j’entendis passer Demain”.
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Bamako: a potência da 
fabulação e os limites da
democracia
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 Desta vez, não foi na cidade francesa de Evian, nem em Sea Island nos Estados 
Unidos, muito menos em Heiligendamm na Alemanha: lugares que sedearam as 
reuniões de cúpula do G8. Agora, a sede das decisões é um quintal humilde de uma 
casa africana em Bamako, capital de Mali, um dos países mais pobres do mundo: um 
cenário esquisito onde advogados e juízes dividem espaço com bodes, cachorros, 
crianças e mulheres que lavam e tingem roupas. É com o nome da cidade onde 
é realizado este julgamento contra o FMI e o Banco Mundial que Abderrahmane 
Sissako batiza o seu filme.

 Se o G8 são reuniões de cúpula - onde se gasta uma fortuna -, a reunião em 
Bamako é pobre, tão precária quanto o cotidiano do povo de Mali. O filme, quase 
completamente rodado em cenas externas, é um tribunal a céu aberto, como se 
a ferida da África estivesse aí, exposta ao mundo. A câmera simples, com poucos 
movimentos, revela a simplicidade de um cinema que quer expressar a simplicidade 
de seu povo.

 Mais do que um espaço simbólico criado para dar voz àqueles que não tem, 
o filme é um Acontecimento. Advogados africanos são convidados para elaborar 
suas defesas e atuarem de improviso frente ao juri, a câmera, ao espectador. Desta 
maneira, o que Bamako opõe a ficção não é o real - não é a verdade que sempre é o 
ponto de vista dos colonizadores e dos dominantes-, mas sim a “função fabuladora 
dos pobres” - como gosta de dizer Gilles Deleuze - e sua potência de produzir 
memórias e lendas. Assim, Bamako produz uma narrativa para os problemas do 
continente africano a partir do ponto de vista dos próprios africanos. É isto, mais 
do que as questões que se propõe a informar, a expor e a tratar, que faz de Bamako 
um filme político. Como disse Jean Rouch: “não será um cinema de verdade, mas a 
verdade do cinema”.

 Sissako não opera a partir de dualismos estanques. A colonização não 
é dividida entre europeus e africanos. Como sabemos, uma parte dos africanos 
colaboraram - e foram até mesmo essenciais - no processo de escravidão e na 
exploração do continente. Parece ser isto o que Sissako quer dizer quanto uma 

Escrito por Marcelo Matos de Oliveira*
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família assisti na TV o western Death in Timbuku, onde cowboys brancos e negros 
assassinam a população negra de um lugarejo africano.

 A um olhar desatento, Bamako pode ser um filme discursivo. Todavia, o 
falatório sempre é quebrado por imagens poéticas: seja uma criança que pega um 
papel de um bolo do processo e transita esquecida por entre as pernas dos adultos, 
seja insetos que galgam montes de areia, tal como os malineses que atravessam o 
deserto para tentar uma vida melhor na Europa. Todavia, a genialidade de Sissako 
está em quebrar o discurso dentro do próprio jogo democrático através de cantos 
e silêncios. Se isto acontece, talvez seja porque Sissako não acredite unicamente 
no poder do discurso como possibilidade de transformação social. Assim, o diretor 
aponta a limitação das regras da democracia que, comumente, são pautadas na 
linguagem, na argumentação lógica e na espera do momento que é reservado para 
cada pessoa falar: os preparativos para o início do processo estão ficando prontos, 
um senhor dirige-se ao microfone e começa a desabafar a situação de seu país, 
sendo logo contido por uma advogada negra que solicita que volte ao seu lugar e 
espere a sua vez de ser chamado. Resignado não entende como se pode dissociar a 
fala da vontade de falar.

 Mas o tribunal de Sissako comporta formas de expressão que um tribunal 
comum talvez não suportasse. O discurso é interrompido, também, por senhores 
que cantam, dirigindo-se mais ao coração do que ao cérebro da audiência. No 
entanto, um dos momentos mais belos do filme, é quando um ex-professor dirige-se 
ao microfone e permanece, durante todo o tempo que lhe foi reservado, sem dizer 
nada. O silêncio não é visto por Sissako como impotência do discurso, mas como 
aquilo que não pode ser dito, como aquilo que não existe na linguagem, que não 
pertence à ordem do discurso. Existe uma dívida irreparável para com a África, e isto 
está tão óbvio, que não se tem mais o que dizer. A modernidade não foi concebida 
para os países do terceiro mundo, por aqui o que aconteceu foi uma modernidade 
às avessas, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Assim, enquanto a 
conferência decorre, Chaka está adoecido na cama, sem remédio e sem hospital.

 Talvez seja por conceber a globalização como sendo estranha aos africanos 
que Sissako insiste em colocar objetos modernos que não funcionam em seus 
filmes. As coisas produzidas do lado de lá, nem sempre funcionam do lado de cá. 
Se em “Esperando a Felicidade” era o pára-sol de um carro que constantemente 
caía tapando a visão do motorista e, também, uma lâmpada que sempre se 
recusava a acender; em Bamako, é um ventilador que a toda hora emperra, 
tal como o “projeto da modernidade” com suas promessas para solucionar as 
desigualdades no mundo. Por isso, o discurso lógico-argumentativo não pode dar 
conta do problema africano. A democracia tem que comportar outras formas de 
discurso, forma às vezes extrema, e talvez seja por isso que a arma do policial 
desaparece no meio do julgamento. Quem a pegou? O que vão fazer com ela?  
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Terminamos o filme sem sabê-lo, talvez porque já saibamos demais. Bamako é o 
momento em que um quintal africano se coloca como porta-voz de todos os países 
do Terceiro Mundo.

 Como todo esquema democrático é baseado na representatividade, não 
é toda a população que tem a possibilidade de participar das decisões. Assim, na 
porta de entrada do quintal onde acontece o julgamento tem um porteiro com uma 
lista na mão onde consta o nome daqueles poucos que podem entrar. Este paradoxo 
é expresso numa cena onde, no intervalo do julgamento, os advogados de acusação 
e de defesa vão falar ao celular, enquanto do lado de fora vemos alguns cidadãos 
que acompanham o julgamento pelo auto-falante, a estes não lhe são reservados o 
direito de falar, mas apenas de ouvir.

 Talvez não adiante mesmo muito acompanhar todo o julgamento. Assim, em 
alguns momentos o auto-falante é desligado. A argumentação torna-se exaustiva e 
vamos caminhando para o final do filme já cansados. De repente, a câmera segue 
alguém para fora da plenária. O filme acaba de modo que não sabemos qual foi o 
resultado do julgamento. Talvez seja porque não caiba ao cinema dar um veredito 
sobre a questão, mas talvez seja porque cabe ao cinema apontar a impotência do 
discurso e a velha estratégia de cansar a plenária para que ela perca com isso seu 
poder de argumentação.

 E se o filme termina com uma morte é para pontuar que a vida do africano não 
se resume apenas à tragédia, pois ainda existem aqueles que prosseguem lutando. 
Com certeza, não é coincidência o fato de que já é o segundo ano consecutivo (2007 
e 2008) que Bamako, capital de Mali, sedia a “Cúpula dos Pobres”, evento paralelo 
ao G8. O fim das utopias é para aqueles que desistiram de re-criar o mundo.
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A vida sobre a terra
Escrito por Danilo Amaral

Os homens entalharam em seus tormentos uma flor
que eles empoleiraram no mais alto planalto de suas faces

a fome fez para eles um dossel
uma imagem se dissolve em sua derradeira lágrima

eles beberam até o horror feroz
os monstros ritmados pelas espumas

Naquele tempo
havia uma

inesquecível
metamorfose

os cavalos cultivavam alguns sonhos em seus cascos
pesadas nuvens ardentes se espalhavam como um cogumelo

sobre todos os locais públicos
aquilo foi uma peste maravilhosa

sobre as calçadas os menores lampiões giravam suas cabeças de farol
quanto ao futuro mosquito vapor tórrido assobiava pelos jardins

Naquele tempo
a palavra chuvarada

e a palavra chão móvel
a palavra alvorecer

e a palavra limalhas
conspiraram pela primeira vez

Césaire, Aimé, ANO NOVO
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 Em meio às prateleiras de uma loja de departamentos, um homem encara 
os produtos. Em primeiro plano, bibelôs de porcelana, patos em miniatura de todas 
as sortes; atrás, fazendo um bico, como os patos, e examinando algum objeto 
em sua mão, está Dramane (Abderrahmane Sissako). A câmera caminha pelo 
estabelecimento, iluminada pelas luzes artificiais, e apanha prateleiras recheadas 
de queijos, manteigas, produtos industrializados e também as costas das pessoas 
que passeiam por aquele lugar (todos brancos). Dramane surge novamente e 
interage com uma mulher que experimenta um chapéu, aparecendo em meio a 
mostruários giratórios com relógios, jóias e outros penduricalhos dourados. Quando 
a escada rolante o traz para  próximo de nós, está sozinho, vestindo um sobretudo 
e chapéu de aba grande e trazendo um urso polar de pelúcia debaixo do braço. É 
assim que Sissako nos apresenta a Europa (a França, a Rússia ou outro lugar frio), 
numa composição estéril e monótona, ao mesmo tempo em que se despede dela. 
Com o corte, uma árvore imponente, de aparência ressecada, com galhos pequenos 
e numerosos é posta diante de nós. África, Mali, Sokolo, Sissako.  Nosso olhar se 
aproxima lentamente, perpassa os troncos menores, pousa no emaranhado de 
galhos e nos prepara para o retorno.
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 Já nos primeiros minutos, o diretor/personagem declara suas intenções em 
“A Vida Sobre a Terra”. Em off, ouvimos a carta em que o protagonista avisa ao 
pai que está regressando à África e deseja filmar Sokolo. Voltar suas lentes para o 
lugar de onde saiu alguns anos antes para estudar cinema é para ele mais do que 
restabelecer laços e aprofundar raízes – é uma reconciliação com sua terra natal. 
Como diz na carta, “ce qui j’apprends loin de toi, faut-il ce qui j’oublie de nous”. É o 
movimento. Que se expressa, de forma ainda mais eloquente, quando é evocado 
o poeta e revolucionário martinicano Aimé Césaire. Ao citar o escritor direta e 
nominalmente, Sissako assegura um diálogo que vai permear toda a narrativa, entre 
a poesia de Césaire e a sua própria estética imagística.

 A rotina de Sokolo – povoado rural que é parte da cidade de Ségou, no Mali – 
na véspera da virada para o ano 2000, é o meio pelo qual somos introduzidos a essa 
cuidadosa poética da imagem que o autor constrói. As paredes e o chão são todos 
da mesma terra, por ela as bicicletas vagueiam, os bois caminham e as crianças 
correm. Pelas ruas de terra, os esbarrões funcionam melhor que o telefone. Por 
cima das paredes baixas, as ruas espiam os homens enquanto eles tomam banho. As 
mulheres e os burros estão sempre em movimento. O relógio é o sol, que empurra 
os homens e suas cadeiras em busca do alento da sombra. Tudo é desapressado. A 
rádio reúne um grupo embaixo de uma árvore. Na voz do locutor, a leitura de Aimé 
Césaire é a atração na última transmissão do Milênio. 

 Corte brusco, a transmissão local se encerra e passamos a ouvir uma voz 
metropolitana que fala da neve prevista para o dia do Réveillon na França. A estação 
onipresente tem o nome de Radio Colon (Rádio Colono). 

 Dramane chega da Europa, um estranho em sua própria terra, e encontra 
Nana (Nana Baby), uma visitante de Kourouma que circula aclimatada e à vontade 
por toda Sokolo. O convívio que se estabelece através dos encontros fortuitos entre 
o nativo forasteiro e a forasteira local funciona bem, fazendo brotar um divertido 
flerte. Em contraponto a essa aproximação, constatamos a inoperância da agência de 
telecomunicações, onde um único telefone serve à cidade inteira, e este raramente 
funciona como deveria. Pelo aparelho zunem os ruídos de uma invasão evacuada, 
amenizados no dia a dia pelas presenças vivas dos moradores do vilarejo. Nana 
talvez seja mais uma África. A mulher, que durante a maior parte do filme é vista 
sorrindo, é traída por sua própria imagem quando, ao posar para um retrato, deixa 
revelar um semblante endurecido. Outro personagem, ao deparar-se com a foto, diz 
não saber que ela estava tão triste.
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 Assim, Sissako vai nos guiando por seu lar, sem revolver penúrias mas 
também sem fugir do enfrentamento ao legado nefasto da colonização. A trama 
não se elabora para muito além do cotidiano, pois, como o próprio cineasta 
declarou em uma entrevista, seu cinema está mais interessado na fragilidade 
humana e em sua força. Toda a dramaturgia de “A Vida Sobre a Terra” serve 
à conciliação entre sua cultura nativa e sua linguagem cinematográfica, e 
embora sobrem alguns planos contemplativos, ele os utiliza com maestria . 

 Os traumas e as feridas da colonização europeia em África são o ponto 
fulcral do esforço de filmar: Dramane-Sissako explora maneiras de suturá-las 
com sua imagem-poesia. O filme é o seu próprio “Diário de um retorno ao país 
Natal”, mas também é, além de outras coisas, um agradecimento a Césaire. 
Uma espécie de tributo por tê-lo guiado, através das palavras, nesse caminho. 
Um personagem, a certa altura do filme, conta a um outro: “Os brancos têm 
casas em Abidjan. Quando você chega, as portas se abrem sozinhas. Uma vez 
que entrou, elas se fecham”. Esse tipo de imagem poética, infiltrada também 
nos diálogos, é a marca de nascença de toda a filmografia que está por vir.

 A sutileza cênica atinge seu ponto alto próximo ao final, após 
ouvirmos a leitura da correspondência de um personagem que agradece ao 
irmão exilado pela ajuda financeira enviada. Toda a cidade vai se guardando 
em suas casas com o findar da tarde. E no campo, os pássaros que arruinam 
as lavouras de arroz revoam elegantes, enquanto os camponeses espantam 
aqueles que ameaçam sua plantação, aquela praga coreografada. A “peste 
maravilhosa” levanta voo apenas para voltar logo em seguida, em alegre 
teimosia. Já estamos no Novo Milênio. Nenhuma rádio em Paris anunciou o 
sol que faria naquele primeiro de janeiro em Sokolo.
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O rosto é um mapa¹

 “O sucesso do cinema 
constrói-se também a partir desta 

troca – imaginária, mas até que 
ponto? – de olhares de ambos os 

lado da lente, da tela”
(Jean-Louis Comolli)

“Pouca gente reconhece a força de 
resistência de suportar a humilhação, de 

buscar estratégias para lidar com a fome, de 
se tornar um inseto com alguma pequena 

voz dizendo no fundo de algum resto de vida 
que ainda dorme em algum lugar: que o 

humano persiste! Há dignidade em entregar-
se, suicidar-se, humilhar-se em qualquer 
lugar. A dignidade não é matéria rígida” 

(Noemi Jaffe)

 
 Aos poucos, pelo trajeto da montagem saímos dos planos gerais, de ver 
ao longe as pessoas seguirem seus destinos e se confundirem na paisagem, para 
nos aproximarmos da paisagem do rosto de cada pessoa e do destino que, esse 
sim, nas marcas e suor, se insinua em cada um. Em primeiro plano, destacados 
do espaço, os rostos se confundem entre si – vão se complementado a partir da 
suas singularidades. Entre o passado e o porvir: o rosto – esta unidade refletora e 
refletida² - que faz de Dignidade um curta que transvasa a sua própria duração. 

 Como um corte, a pergunta proferida fora de campo “O que é dignidade?” 
se pretende abertura nos percursos e labutas de cada um dos cinco personagens. 
Como um eco que se propaga no silêncio, a pergunta segue ao longo do filme 
desdobrando-se em outras questões. A primeira mulher a ser interpelada faz 
de nós espectadores os primeiros a interpelar: “Dignidade? Por que pergunta a 
mim?”, responde impassiva à questão. Da mise-en-scène que a delata, envolta em 
opacidades, reflexos e refração, nos oferece uma possível resposta ao questionar 
ser a escolhida para questão talvez tão descabida num momento de trânsito, nos 
fazendo duplamente interpeladores e interpelados.  

 O que é dignidade? Responder talvez seja questionar ou, na distância que me 
separa (ou na fronteira que me atrai ao outro), construir uma resposta justamente 
pelo encontro. O que Dignidade, de Abderrahmane Sissako, faz é nos oferecer uma 
resposta puramente cinematográfica para a questão, sem no entanto esgotar a 
possibilidade mesmo de surgirem outras tantas respostas e formas de responder. 
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 O filme torna-se ele mesmo a questão, vê-lo torna-se, pois, esboçar modos 
de respondê-lo e de responder questão que o ultrapassa e o precede. As diferenças 
e assimetrias que tendem a separar cada personagem escolhida, é reorganizada 
para, justapondo, aproximando, cruzando, fazer do intervalo potência criadora de 
respostas. Nem numa coisa nem noutra, a dignidade estaria nos interstícios, talvez 
por isso o cineasta escolheu filmar o silêncio da espera, a reflexão, o ressoar dentro 
– como se mais determinante que a resposta fosse o defrontar-se com a questão.

 N’dimagou (Dignidade), este filme-rosto de três minutos compôs a coletânea 
Histórias de Direitos Humanos (Stories on Human Rights), criada pelo Escritório do 
Alto Comissariado para os Direitos Humanos, no ano de 2008 por ocasião do 60º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A coletânea reúne 25 
cineastas de todo o mundo, tendo um conjunto de 22 curtas realizados, a partir 
de seis expressões que servem como mote (cultura, participação, meio ambiente, 
desenvolvimento, gênero e dignidade e justiça). Do sorteio do tema, dignidade foi a 
palavra que sobrou e para realizar este filme de encomenda Sissako volta a Kiffa, na 
Mauritânia, sua cidade natal. Não a toa, o título se repete-reparte na mesma palavra 
em diferentes idiomas. 

 Diga-me, o que é dignidade? De nenhum personagem a fala esboça 
uma resposta verbal, ou pelo menos não nos é mostrada. O que temos de fala é 
o requestionamento, a repetição e o processo de diferir. No entanto, a dignidade 
está na cara. Nos é mostrada no momento em que os rostos são elevados ao estado 
de entidade – é o tal do “sentimento-coisa”, de que nos fala Deleuze a partir de 
Espteins, se tratando, no filme, menos do rosto de alguém para ser o rosto mesmo 
da dignidade. Assim, desmancha-se a individuação: um rosto se entrelaça com os 
outros. Seria isso a dignidade? Rostos que oferecem um rosto para a dignidade. 

 A luminosidade da solda torna-se menor e menos perigosa à visão diante 
da luminosidade de cada rosto que se aproxima aos poucos de nós que vemos o 
filme.  Menor também do que a tessitura que se cria pela narrativa, onde ver um 
dos personagens a pensar, compõe, por conseguinte, a resposta do outro. Onde a 
composição dos silêncios nos fala de olhar e mostrar o outro com dignidade, de ver 
na sinfonia de rostos transmutados em entidades a resposta se fazer, no tríptico: 
abordagem, aproximação e encontro.

 Nessa orquestração, adentramos o jogo e nos tornarmos também parte 
insubstituível. Somos convidados a responder, não só o que é dignidade, mas, como
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espelho da encarada da tomada, que vai além do olho da câmera com o olho 
da personagem, somos convidados a responder ao rosto do outro. Dá-se um 
agravamento por delegação da beleza do pacto ético entre não só quem filma 
e quem é filmado, mas de quem aqui olha o filme e por ele é olhado - como se 
também o nosso rosto estivesse não só convocado mas igualmente desnudado. 

 Neste encontro luminoso com a câmera e com o outro, é preciso para 
questão tão séria olhar nos olhos. O gesto de tirar os óculos escuros se repetem 
como sintoma. A alma no olho. Se o rosto é um risco, olhar é sempre um perigo. 
Alguém, para esboçar uma resposta, nos olha: as personagens parecem buscar 
também em nós a leitura possível – a resposta impossível. Nesse jogo de olhares, 
de ver alguém a esperar, de ver alguém a pensar, o filme responde a nova questão 
que se faz num ruído: onde está a dignidade? Está no encontro, diria a Dignidade-
filme. Está diante de nós, no rosto, é preciso no entanto parar para olhá-la. Nem 
totalmente visível, nem completamente opaca, a dignidade demandaria, pois, 
uma certa espera diante e um certo mergulho dentro. 

 O rosto escapa e não cessa de escapar. Antes de terminar, Dignidade 
retorna à casa que em seu início nos é mostrada em plano aberto. Desta vez, no 
entanto, num plano médio da janela, onde reencontramos uma criança sentada. 
É o próprio cineasta que está agora em cena, vestido de branco, acompanhando 
a criança.  Afastando-se da menina como quem caminhará em direção à saída, o 
corte nos impede de seguir Sissako para nos colocar diante de uma senhora. A 
presença do cineasta parece sublinhar a necessidade de, mais do que perguntar, 
empenhar-se de corpo inteiro num caminho mesmo de responder – pela urgência 
e reverberação da questão na vida. Os rostos também o perseguem. 

  “O que é” parece por um momento menor do que o que pode a 
dignidade, fazendo do filme modo de aproximar-se, potência geradora de 
encontros, e maquinismo de construção ele  mesmo de sentidos.  A senhora no 
deserto – materialidade da nossa passagem pelo tempo  e ao mesmo tempo 
do atravessamento do tempo em nós – encarna em si e corporifica no filme a 
dignidade; como quem para a questão “o que é dignidade?” respondesse pela sua 
apariação: é o tempo, e ao mesmo tempo, o meu pertencimento ao tempo. Mas o 
desembocar da sinfonia de rosto nesse encontro intergeracional, parece apontar 
para a maquinação própria do cinema, poder ser ele mesmo máquina concreta de 
rosticidade e quebra de muro para que a categoria dignidade faça sentido e não 
seja  a sobra³, mas princípio.
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Notas:

[1] DELEUZE, Gilles. 1996 pp. 31-62

[2] DELEUZE, Gilles. 1985

[3] Em sua conferência (2017), publicada aqui neste dossiê, Sissako nos 

conta justamente que a palavra que sobrou na coletânea Histórias de  

Direitos Humanos foi "dignidade". 
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La Vie Sur Terre -  A vida sobre a Terra 
(Mali, Mauritânia, França, 1999, 61min)

Sexta-feira 
(02/06), 

às 16 horas, 
no Auditório do 

CAHL/UFRB: 
Nos últimos dias de 1999, após alguns tiros terem sido 
disparados em um supermercado francês, Dramane 
(Abderrahmane Sissako) escreve uma carta para 
seu pai, que mora em Mali, sua terra natal. Quando 
viaja de volta para casa ele conhece uma bela jovem, 
que o faz considerar outros caminhos a seguir. Mas 
após a passagem de ano nada parece ter mudado 
na vila, contrastando as dificuldades do local com a 
modernidade européia.

Le Jeu – O Jogo 
(França, Mauritânia, 1988, 23 min)

Em algum lugar do deserto, a 
guerra. O pai de Ahmed, após 
uma jornada na companhia de sua 
esposa e seu filho, deve regressar 
ao fronte. Durante esse tempo, as 
crianças brincam... Elas brincam 
de guerra.

Heremakono – À Espera da Felicidade 
(Mauritânia, França, 2002, 91min)

Em Nouadhibou, aldeia de pescadores no litoral 
mauritano, Abdallah, um jovem malinês de 17 anos 
visita a mãe antes de partir para a Europa. Neste 
lugar de exílios e de falsas esperanças o jovem, que 
não entende a língua, tenta decodificar o universo 
à sua volta. Nana, uma jovem sensual Makan que 
sonha com a Europa, Maata, um antigo pescador 
e agora eletricista e seu discípulo Khatra que vai 
ajudá-lo a sair de seu isolamento ensinando-lhe 
o dialeto local. Os destinos se encontram e se 
desencontram ao longo dos dias os olhares fixos no 
horizonte aguardam uma incerta felicidade.

Bamako 
(Mali, 2006, 107 min)

Melé é cantora de bar, seu marido Chaka não tem 
trabalho, o casamento está acabando. No pátio da 
casa que dividem com outras famílias, foi montado 
um tribunal. Chaka parece indiferente.

Octobre - Outubro
(Rússia/Mauritânia/França, 1993, 34 min)

Jovem russa está grávida de um estudante que está 
prestes a regressar ao seu país de origem. E aí? O 
que fazer?

Timbuktu
(Mauritânia/França, 2014, 97min)

Julho de 2012, em uma pequena cidade no norte 
de Mali, controlada por extremistas religiosos. Uma 
família tem sua rotina alterada quando um pescador 
mata uma de suas vacas. Ao tirar satisfação sobre 
o ocorrido, Kidane (Ibrahim Ahmed dit Pino) acaba 
matando o tal pescador. Tal situação o coloca no 
alvo da facção religiosa, já que cometera um crime 
imperdoável

N’dimagou – Dignidade 
(Mauritânia, 2008, 3min33seg)

O que é dignidade?

Sábado
 (03/06), 

às 19 horas, 
Jardim do 

Faquir: 

Segunda-feira 
(05/06), 

às 19 horas, 
no Auditório do 

CAHL/UFRB

Terça-feira 
(06/06), 

às 09 horas – 
Cineateatro 

Cachoeirano

Sessão especial
(02/08/17)
às 19 horas

Auditório do 
CAHL/UFRB

Debate com a profa. 
Emi Koide e o prof. 
Marcelo Matos 
Mediação: 
Fabio Rodrigues Filho

Le Jeu – O Jogo 
(França, Mauritânia, 1988, 23 min)
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