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APRESENTAÇÃO
A Ayllu cinematográfica de Jorge Sanjinés
A verdadeira Bolívia existe na clandestinidade, vive alentada,
e cresce espiritualmente no anonimato de um povo vigoroso e
criador, povo que teceu uma extraordinária história de coragem,
de dignidade e de luta pela liberdade.
Jorge Sanjinés

Na cinematografia de Jorge Sanjinés, o tempo
pré-hispânico e circular se insurge contra a temporalidade
linear da cultura ocidental e europeia. Em seus filmes,
tempo e espaço marcam um compasso que vem à tona
pela pulsação histórica da resistência indígena. E, assim
como se constrói um novo calendário, refaz-se uma
nova geografia. O tempo e o espaço, duas categorias
fundamentais para pensar a História e o cinema, são
recosturados na obra de Sanjinés na contracorrente da
narrativa colonialista e do cinema hegemônico, como
um contraplano da história oficial ou, talvez seria melhor
dizer, como um fora de campo que entra em cena nas telas
bolivianas a partir da década de 1960.
Antes da carreira cinematográfica, Jorge Ignacio
Sanjinés Aramayo, nascido em 1936, na Bolívia, estudou
filosofia em um momento histórico singular, imerso numa
geração inquieta e contestadora que interrogava o lugar
social do intelectual na sociedade boliviana. Depois cursou
cinema no Chile, onde também trabalhou como operário
de uma fábrica de papelão1. Ao retornar, começou sua

1
Citado em entrevista realizada por Manuel Pérez Paredes. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=fXMuRAjXmyE>
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trajetória no cinema2 e fundou, junto com Oscar Soria, entre
outros, um cineclube, uma revista de crítica e uma escola
de cinema, de modo que a importância de Sanjinés vai
impactar diversos setores da realização cinematográfica
no país, criando ramificações que vão irrigar novas
gerações com seu pensamento e sua prática.
Seu filme Ukamau, produzido em 1966, foi
o primeiro em língua indígena na Bolívia. É absurdo
imaginar que, em um país majoritariamente indígena
(aymara, quechua e guarani), não havia, até então, nenhum
filme feito dessa maneira. Em espanhol, a palavra aymara
ukamau significa así es3.“É assim” o colonialismo político e
cultural, tragédia escancarada por Sanjinés. Foi um marco
histórico e início de uma trajetória cinematográfica tecida,
paulatinamente, junto às comunidades indígenas. Mais
tarde, o título da obra nomearia o Grupo Ukamau, fundado
pelo cineasta.
Poucos anos antes, Sanjinés produziu o filme
Revolución (1963), que traz à cena a revolta popular perante às
injustiças sociais. O curta-metragem causou grande impacto
no V Festival de Viña del Mar, Chile, em 1967, onde ocorreu
o I Encontro de Cineastas Latino-americanos e consolidouse o Nuevo Cine Latinoamericano, movimento de integração
política e cultural na cinematografia do continente, que teve
Jorge Sanjinés como um de seus expoentes.
Em 1968, na Primeira Mostra de Cinema
Documental, em Mérida, Venezuela, Sanjinés deu um

2
Burton, Julianne. Cine y cambio social en América Latina: imágenes de
un continente. México: Editorial Diana, 1991.
3
Em Julianne Burton existe uma variação na tradução da palavra ukamau,
que sugere a expressão así son las cosas. Optamos pela tradução
comumente utilizada así es . Ibid., p. 89.
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depoimento emblemático4 sobre os embates em torno
do papel político do cinema. Nesse discurso, traduzido
especialmente para este catálogo, defendeu a necessidade
de fazer filmes menos denuncistas e mais “ofensivos”.
“O povo sabe mais da fome que sofre, do frio que passa,
que os cineastas. (…) Devemos mostrar quem são os que
causam esse estado de coisas. Devemos desmascarar
o imperialismo”5, enfatizou. Em entrevista, o cineasta
relembrou a Mostra de Mérida como uma descoberta de
filmes latino-americanos mais comprometidos com a
causa popular6. Yawar mallku [Sangre de cóndor] (1969) e
El coraje del pueblo (1971) foram realizados à luz desse
pensamento e atuaram como instrumentos de luta.
Em 1979, escreveu Teoria y práctica de un cine
junto al pueblo, obra que virou referência entre cineastas
militantes. Com o tempo, Sanjinés foi construindo uma
linguagem que visava a dialogar com a cultura indígena,
incorporando, por exemplo, elementos narrativos que
ressaltassem a coletividade e o tempo circular. Podemos
apontar, nesse sentido, as opções pelo plano-sequência
e pelo protagonista coletivo em detrimento do primeiro
plano e do protagonista individual. Nesse processo,
Sanjinés desenvolveu o que denominou “plano-sequência
integral”, cuja potência marca a cena final de La Nación
clandestina (1989), filme em que se deu a plena realização
desse pensamento.
4
Sanjinés, Jorge. Ver o texto “‘Devemos desmascarar os culpados das
tragédias’ Depoimento em Mérida, Venezuela (1968)”.
5
Ibid.
6
Entrevista realizada por Cristina Beskow, que também assina a
organização deste catálogo, e publicada na revista Cinema Comparative
Cinema, n. 9, 2016, pp. 22-30. Disponível em:
<http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/es/34-n-9esp/468-entrevista-sanjines-esp>.
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A partir da criação de novos dispositivos, há
“entrega e renúncia do autor”7: o cineasta aprende a
fazer cinema com o público indígena. A reconstrução de
fatos da comunidade traz à tela atores não profissionais
encenando a si mesmos em ficções documentais. Como
enfatizou Avellar8, há um processo dialético entre obra e
povo, em que o espectador é ator e participante de sua
própria história, em que a reflexão gerada pelo filme é
mais importante que seu desfecho.
Foi com isto em mente que, nesta publicação,
estão reunidos textos para fermentar nossa aproximação
dessa outra gramática cinematográfica. Buscamos,
com isso, adentrar em um território ainda misterioso, o
altiplano cinematográfico Jorge Sanjinés.
Na escrita aguda e sensível de María Aimaretti,
assistimos a uma radiografia em que são expostas as
tramas ocultas e os “fios” que tecem essa labiríntica
urdidura. Aimaretti fornece um mapa decisivo, constituído
de “três chaves éticas e estéticas”. Convida-nos a percorrer
uma trajetória de interpretação em que se conjugam:
política, beleza e memória, a tríade crepitante. Em seu
texto, somos interpelados a amplificar o “aviso de incêndio”
e endereçar ao presente a crítica sistemática da memória
das catástrofes. Percorremos esses passos com os pés
nas pegadas do povo... Tal propósito obstinado e irredutível
de “investigar as engrenagens do pensamento”9 indígena
vai se refletir no “plano-sequência integral”, que, como diz
Sanjinés, é “uma opção narrativa que surge da necessidade
expressiva da ‘cosmovisão’ dos povos andinos”10.
Em Avellar, José Carlos. A ponte clandestina - Birri, Glauber, Solanas,
García Espinosa, Sanjinés, Alea - Teorias de cinema na América Latina.
Rio de Janeiro: Edusp/Editora 34, 1995. p. 227.
8
Ibid. p. 225.
9
Sanjinés, Jorge. Ver o texto “‘Devemos desmascarar os culpados das
tragédias’ Depoimento em Mérida, Venezuela (1968)”.
10
Sanjinés, Jorge, (1969). Op. Cit. em Avellar, José Carlos. A ponte
clandestina - Birri, Glauber, Solanas, García Espinosa, Sanjinés, Alea Teorias de cinema na América Latina. Rio de Janeiro: Edusp/ Editora 34,
1995. p. 219.
7
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José Carlos Mariátegui nomeou esta cosmovisão
(que também é uma forma de organização) de “comunismo
inca”, uma espécie de reminiscência imemorial de tradições
pré-capitalistas de apoio mútuo e produção coletiva da
terra que sobreviveram resistindo de muitos modos às
formas modernas de monopólio da terra. Para Mariátegui,
“o socialismo indígena encontra sempre formas” de
reconstituir o modo de produção comunal da terra11. Essas
formas de cooperação e solidariedade, em toda sua oceânica
complexidade, têm a denominação de Ayllu, “comunidade”
em aymara. O debate teve influência definitiva na viragem
epistemológica operada pelo marxismo de Mariátegui.
Desloca-se a centralidade do sujeito histórico, calcado
no operário urbano como modelo tradicional de classe
trabalhadora para aquilo que alguns chamam hoje de
campesíndio12 . Em síntese, ele dizia: “O socialismo ordena e
define as reivindicações das massas, da classe trabalhadora.
E, no Peru, as massas – a classe trabalhadora – são indígenas
(...). Nosso socialismo, pois, não seria peruano – sequer seria
socialismo – se não se solidarizasse, primeiramente, com as
reivindicações indígenas.”13
Quando Raúl Zibechi analisa os movimentos
sociais da Bolívia dos anos 2000, coloca que essas
tradições “fizeram nascer o ethos comunal como
estratégia de luta”14. Destaca documentos do Movimento
Katarista de Libertação, que falam da Ayllu, exaltando uma
“revolução índia comunitária”: “(...) sobre as ditas ruínas,
voltar a construir uma Comuna Aymara” para chegar
“a uma sociedade sem classes nem raças, onde reine o
Mariátegui, José Carlos. Por um socialismo indo-americano, Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2005. p. 21.
12
Termo utilizado por exemplo em Argumentos – Estudios críticos de
la sociedad, a 20 años de la rebelión zapatista. Cidade do México DF:
Casa Abierta al Tiempo/Universidad Autónoma Metropolitana División
deCiencias Sociales y Humanidades – Unidad Xochimilco, setembrodezembro 2013.
13
Mariátegui, José Carlos. Ibid., p. 111.
14
Zibechi, Raúl. Dispersar el poder, los movimientos como poderes antiestatales. Santiago: Editorial Quimantú, 2007. p. 192.
11

12

Coletivismo e o Comunitarismo de Ayllu, onde sejamos
donos de nossa Pachamama [Mãe Terra] ancestral, de
nosso destino e do poder político.” Para Zibechi: “O texto
defende uma reconstrução atualizada de Ayllu que não
seja apenas um retorno à situação anterior à conquista.”15
O ethos comunal é um pressuposto andino, segundo o qual
há a recusa do individualismo capitalista, há primeiro um
“nós” e apenas depois disso a possibilidade de um “eu”.
Nunca estamos sós, como coloca Aimaretti, em Sanjinés,
nem “no momento de criar estamos sozinhos”. Porque
é o passado que nos habita, afinal, a Ayllu se compõe da
comunidade dos vivos, mas também dos ancestrais, que
nos observam e nos acompanham, revividos nas danças,
nos costumes, nos ritos, no artesanato, na altura de nossos
ombros, para vislumbrarmos o futuro e sustentarmos
juntos o presente. No tempo andino, o passado silenciado
retorna circular e, como diz com precisão Aimaretti,
essa beleza “indispensável” torna-se uma “(forma)
política de rememoração”. Para Sanjinés, as obras précolombianas são o “maior empenho social e didático
que a humanidade conhece”, transmitem “as ideias de
coletividade e de integração com a natureza; (...) a ideia
da liberdade individual como resultado da integração dos
demais, a realização pessoal como produto da realização
da sociedade em seu conjunto.”16
Maria Gutierrez, em sua análise do filme El enemigo
principal (1973), ressalta a questão da crônica anunciada
de um encontro interrompido entre o guevarismo, as
guerrilhas e as formas de organização comunitárias
indígenas, ou seja, entre uma alternativa da luta armada
Mariátegui, José Carlos. Ibid., pp. 189-90.
Sanjinés, Jorge. Op. Cit. Avellar, José Carlos. A ponte clandestina - Birri,
Glauber, Solanas, García Espinosa, Sanjinés, Alea - Teorias de cinema na
América Latina. Rio de Janeiro: Edusp/Editora 34, 1995. p. 243.
15
16

13

foquista e a “cosmovisão” campesíndia, de alguma forma
também aludindo ao foco guerrilheiro de Ñacauahazú, de
1967, liderado, entre outros, por Che Guevara. Os mineiros
de Oruro, que vinham se radicalizando, são massacrados
pelos militares, uma vez que apontavam uma tendência
de apoio à guerrilha, retratados em El coraje del pueblo
(1971). Alguns meses depois, Guevara é emboscado e
assassinado. O encontro interrompido, paralelo ao último
gesto do revolucionário, reflete um momento-chave da
história latino-americana.
	O texto de Yanet Aguilera realiza um panoramasíntese da obra de Sanjinés, uma reflexão sobre as opções
técnicas e estéticas do Grupo Ukamau. Assim, reflete
sobre a câmera participativa, que coloca o “espectador
dentro dos acontecimentos narrados, fazendo-o sentir-se
parte do processo”, como também refletiu Avellar a partir
do conceito de espectador participante. Aguilera também
trabalha sobre os planos-sequências integrais que
imbricam passado e presente, como a máscara de qhipa
de Sebastián em La Nación clandestina (1989), referência
a um passado que é também futuro. A autora enfatiza o
caráter militante desse cinema, cujos dispositivos são
resultado da interação entre cineasta e comunidade.
Mariano Mestman termina esta coletânea
demonstrando a importância de Jorge Sanjinés para o
desenvolvimento do cinema militante e do processo de
formação do Nuevo Cine Latinoamericano. Aborda diversas
participações de Sanjinés em Festivais e Encontros. E
também como o curta Revolución (1963), entre outros,
é parte do primeiro repertório de filmes projetados
numa rede clandestina, um circuito caseiro militante
de exibição que antecipara aquele que, posteriormente,
difundiu La hora de los hornos (1968), na Argentina,
pontuando afinidades, correspondências e contrastes
com cineastas como Gerardo Vallejo, Fernando “Pino”
14

Solanas e também Raymundo Gleyzer, cineasta argentino
assassinado e desaparecido durante a ditadura. Assim
vemos a amplitude do projeto do Nuevo Cine, não como
experiências isoladas, mas, ao contrário, em permanente
e intensa correspondência, uma rede de denúncias com
meios rudimentares, construindo um sonho comum de
solidariedade sem fronteiras através do cinema.
Dessa forma, vamos compondo um imenso mosaico
do autor e da fascinante experiência cinematográfica
de que fez parte. São pontes clandestinas que se abrem
para a memória das lutas e da realidade social boliviana.
Jorge Sanjinés, com seu olhar, ilumina um continente de
esquecimento, revela que a potência da auto-organização
popular é enraizada em tradições indígenas ancestrais.
É um anúncio de outras formas de organização da
sociedade, fissuras dentro do discurso hegemônico, um
sopro comunalista metamorfoseado em cinema.

CRISTINA BESKOW é curadora desta Mostra e organizadora
deste catálogo. Doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela
ECA/USP, é documentarista e pesquisadora de cinema.
NICOLAU BRUNO é curador desta Mostra e organizador deste
catálogo. Doutor em História, teoria e crítica de cinema pela ECA/
USP, é cineasta, tradutor, professor e pesquisador de cinema,
História da arte e filosofia.
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“Devemos desmascarar os culpados das
tragédias”
Depoimento em Mérida, Venezuela (1968)
Jorge Sanjinés

Este discurso foi realizado por Jorge Sanjinés na Primeira
Mostra de Cinema Documental latino-americano, em
Mérida, Venezuela, no ano de 1968. Posteriormente, foi
publicado na revista Cine del Tercer Mundo (número
1, Montevidéu, Cinemateca del Tercer Mundo, outubro
de 1969). 17
Bolívia é um país de montanhas, vales e colinas...
Dentro disso tudo, é apenas uma província a mais deste
grande continente da fome que é a América Latina. Aí
vivem 4 milhões de homens, 70% destes 4 milhões são
índios. A Bolívia é um país de índios; os outros 30% são
compostos de mestiços e brancos.
Nós, os cineastas que começamos a fazer filmes
na Bolívia nos perguntamos para quem deveríamos nos
dirigir neste país. Para os brancos, que dominam o país,
que herdaram dos conquistadores espanhóis o direito
de explorar que a si próprios outorgaram? Aos mestiços,
ou à maioria do povo? No início, acreditávamos ser mais
importante nos dirigir aos intelectuais, aos alunos das
cidades e à classe média. E então começamos a fazer
alguns filmes com a intenção de mostrar problemas do
país, de revelar acontecimentos e fatos dramáticos da
realidade social da Bolívia, e fizemos alguns filmes que
17
A tradução foi realizada a partir do texto publicado na obra Hojas de
cine: Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latino Americano. Vol.
I, Mexico, México: Fundación Mexicana de Cineastas, 1988. O original
também encontra-se disponível em: <http://cinelatinoamericano.org/
biblioteca/fondo.aspx?cod=7256>
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vocês assistiram: Aysa! (1965) e Revolución (1963), mas
acreditamos que não é suficiente. Penso que devemos
agora entrar em outra etapa, devemos nos dirigir à
maioria, porque é a maioria que deve libertar-se. Porque
percebemos que não é a minoria à quem devemos nos
dirigir, que é uma minoria satisfeita e no fundo não se
interessa por este tipo de problemas. Mas o problema
era como nos dirigir: então pensamos que tínhamos que
investigar um pouco a mentalidade do povo, seguramente
tínhamos que fazer outro tipo de cinema. Esta manhã,
alguém na mesa redonda, creio que foi o companheiro
Handler do Uruguai, que tinha dito que era necessário
buscar uma linguagem mais simplificada, que estivesse à
altura da compreensão das classes majoritárias.
Não falo no sentido que se diz de subestimar a
capacidade de compreensão do povo; não, então o que
tínhamos de fazer era nos afastar dos moldes europeus,
das fórmulas de se fazer cinema desta forma e portanto
havia que se buscar outro caminho e, para tanto, tínhamos
que conhecer mais as pessoas. Para nós, isso ainda não
foi alcançado. Desde que começamos, tivemos que levar
em conta que o povo índio na Bolívia tem uma mentalidade
diferente, tem um modo distinto de pensar, tem uma
cultura de raízes antigas, diferentes. Para os ocidentais,
por exemplo, é muito difícil entender o teatro kabuki,
para os japoneses não; são dois povos diferentes. E isso
também ocorre na Bolívia, o povo índio é absolutamente
diferente, tem outro modo de pensar e de captar, assim
é preciso investigar as engrenagens desse pensamento,
que é diferente do pensamento ocidental. Ukamau (1966),
que vocês viram esta noite, é uma primeira tentativa desta
busca. Na Europa, a crítica escreveu num jornal que
Ukamau vinha da pré-história, disse que não encontrava
nenhuma relação entre o cinema europeu e o filme
boliviano, que eram: ...“quadros”. Bom, essa foi a melhor
crítica que nós recebemos, estávamos precisamente
17

buscando isso e acho que conseguimos, estamos no auge
dessa descoberta que se realiza. No entanto, na Bolívia o
filme foi visto e recebido pela gente do povo; enquanto que
as pessoas de classe média, os profissionais, a burguesia,
a alta burguesia, a pequena burguesia, não compareceram
para ver o filme. Em primeiro lugar, para eles, um filme
boliviano devia ser ruim, além disso, era um filme que
tratava do índio! Falado em aymara! Era uma espécie
de insulto para eles! De tal forma que não foram. Mas
na verdade isso não teve importância, porque o filme foi
exibido na Bolívia e foi visto por aproximadamente 250.000
pessoas... De toda forma, fomos recompensados.
Queria agora me referir ao cinema documentário.
Nesta Mostra importante que ocorre em Mérida, nos
deparamos com um grupo de filmes comoventes, a
maioria dos filmes que aqui encontrei são irmãos em sua
dor. Plasmam e mostram, minuciosamente, que todos
compartilhamos os mesmos problemas de fome, miséria,
mortalidade infantil e outras coisas...
Mas todos esses filmes, a maioria deles (incluindo
também os nossos) estão na etapa do testemunho, de
“mostrar” esses problemas. Pessoalmente, acredito
que agora devemos deixar essa etapa, já existe um
número suficiente desses filmes, que estão circulando
em universidades da América Latina, em grupos que se
interessam em ver e conhecer esse tipo de cinema. Mas, e
o povo? Quer dizer, podemos falar ao povo de sua própria
dor? Não. O povo sabe mais da fome que sofre, do frio que
passa, que nós, os cineastas, de modo que esses filmes
para o povo... Significam pouco. Penso que agora devemos
entrar em uma etapa muito mais agressiva, não defensiva,
mas ofensiva, devemos desmascarar os culpados das
tragédias e da tragédia latino-americana. Devemos
apontar quem são os que causam este estado de coisas.
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Devemos desmascarar o imperialismo, isso que devemos
fazer. Alguns já começaram. Aí sim, o povo vai se interessar
em ver esses filmes. Porque vai se interessar em conhecer
e entender como isso ocorre, por que sofre sua miséria;
não basta que seja retratada sua miséria se, como já se
disse, ele bem sabe que é pobre, o importante é mostrar
quem são os culpados, como opera a exploração, quais são
seus fins e quais são seus meios, porque a opressão está
interessada na despersonalização dos povos, porque quer
apagar a identidade, porque quer eliminar a cultura dos
povos, esses fenômenos, eu penso que interessam ao povo.
Assim como interessarão ao povo os filmes que falam de
seus próprios valores, que exaltam as coisas positivas que
o povo tem. Além disso... Devemos nos apressar porque
quanto mais ricos e numerosos são os representantes da
exploração, mais pobres e mais doentes são os pobres.
Isso é tudo o que quero dizer.
JORGE SANJINÉS
Traduzido do espanhol por Cristina Beskow
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Política, beleza e memória: o cinema do Grupo
Ukamau e Jorge Sanjinés - Aviso de incêndio
ao presente
María Aimaretti
Com uma trajetória que abarca mais de cinquenta anos e
supera uma dezena de filmes, política, beleza e memória
são três chaves éticas e estéticas que regem o universo
criativo do diretor Jorge Sanjinés e do Grupo Ukamau (GU).
Ultrapassando o associacionista, Ukamau é um projeto
político e de produção simbólica de longo fôlego onde o
grupal se joga menos na composição da equipe, e mais na
relação sociopolítica, cultural e afetiva estabelecida com
os setores populares com os quais se trabalha, se convive
e dialoga. Estes são e sempre foram seus interlocutores e
cúmplices privilegiados: com eles e elas se luta e se crê, se
contempla e se cria, se recorda e se sonha.

Um cinema com os pés na pegada do povo…
Sanjinés nunca dissociou vida cotidiana, militância
e produção estética; ou teoria e reflexão, de práxis;
entendendo o político como uma dimensão inerente à
condição humana e à criação cultural. Neste sentido, a
responsabilidade de fazer filmes é construir um tipo de
“estado de vigília na noite” para “iluminar os caminhos”.18
Filmes, então, que contribuam para amplificar uma
sensibilidade lúcida e solidária; que abram fissuras de
impugnação nos discursos dominantes; que ajudem a
compreender a realidade circundante “(...) buscando e
encontrando um novo caminho expressivo de acordo com

18
Sanjinés, Jorge. “El odio acumulado. Entrevista” em El cine de Jorge
Sanjinés. Santa Cruz: FEDAM (Fundación para la Educación y Desarrollo
de las Artes y Media) e Festival Iberoamericano de Cine de Santa Cruz,
[1971] 1999. p. 203.
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nossas estruturas mentais, com nossos ritmos internos”.19
É este impulso que fez com que Jorge reivindicasse desde
cedo aquela conhecida fórmula-guia-farol de um cinema
junto ao povo, pois:
“- (…) a luta será assim, uma maneira de
pertencer ao povo, de representá-lo, mas não
nas palavras e proclamações, não nas teorias
e declarações, mas na prática permanente
e diária, até o ponto de compartilhar a visão
popular e coletiva sobre a realidade; para
que desta maneira, com o direito que confere
autenticidade, se pode empreender a luta
desde o seio deste mesmo povo.”20
Se até o momento do exílio – quando já havia feito
Revolución (1963), Así es [Ukamau] (1966) e Sangre de
cóndor [Yawar mallku] (1968), entre outras – esse povo se
identificava fundamentalmente com a nação boliviana, suas
maiorias exploradas e subalternizadas; logo, se enriquece
com uma valoração latino americana – El enemigo principal
[Jatun au’ka] (1973) e Fuera de aquí (1977). Este cinema
popular e anti-imperialista tem uma clara fonte de
inspiração: a luta pela dignidade e pela Justiça que este
mesmo povo vem encarnando com seus acertos e fracassos,
carregando consigo a memória raivosa das derrotas mas
também a esperança dos sonhos por cumprir – a memória
Sanjinés, Jorge. “Jorge Sanjinés y el cine revolucionario. Declaraciones”
em El cine de Jorge Sanjinés. Santa Cruz: FEDAM e Festival
Iberoamericano de Cine de Santa Cruz, [1971] 1999. p. 149.
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Sanjinés, Jorge. “El cine político no debe abandonar jamás su
preocupación por la belleza” entrevista realizada por Ignacio Ramonet
para a revista espanhola Triunfo julho de 1977, Paris, reproduzida em
Jorge Sanjinés y Grupo Ukamau Teoría y práctica de un cine junto al
pueblo. México: Siglo XXI [1977] 1980. p. 157. Ver também no mesmo
livro: “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo”, e
“Elementos para un teoría y práctica del cine revolucionario”.
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do porvir. Se esse é o seu sopro matriz, se nutre a cada vez
de seu solo e de seu tempo: o cinema de Ukamau não se
desgarra nem dos processos desatados em abril de 1952,
na Bolívia; nem dos movimentos terceiro-mundistas e
revolucionários dos sessenta em todo o continente.
A forma de intervir na realidade que esta proposta
junto ao povo foi construindo com cada trabalho ao longo
de cinco décadas – atravessando crises e profundas
contradições –, consistiu em: “Fazer do cinema um
meio de realização coletiva ou o lugar onde as massas
reflitam sobre elas mesmas cinematograficamente ou
politicamente (...)”.21 Justamente, fazer da imagem um lugar
que nos olha enquanto vemos, comportava a elaboração
processual de uma forma de trabalho colaborativa e
dialógica; de um repertório de problemas a tratar; e uma
linguagem correspondente. O “método reconstrutivo” e o
uso do testemunho como vias ou dispositivo de criação
com os setores populares e princípios estruturantes da
narrativa fílmica – El coraje del pueblo (1971) –; o trabalho
contrainformativo a partir da investigação documental –
Las banderas del amanecer (1983) –, e o desenvolvimento
do “plano sequência integral” – La Nación clandestina
(1989) – vão nesta direção de conquistar a coerência
estética, ética e política.
É interessante, como até meados dos oitenta,
Sanjinés busca a articulação entre o horizonte revolucionário
e os valores andinos para partindo daí formalizar princípios
visuais e narrativos que se correspondam com seu povo e
com o projeto de libertação latino-americana: “(...) porquê
o que o artista dá ao povo deve ser, em nada menor, do que
aquilo que o artista recebe do povo (...) em uma sociedade
socialista, na qual se projeta o cinema revolucionário, não
21
Sanjinés, Jorge. “Nuestro principal destinatario” em Revista Cine
Cubano Nº 105, 1983. pp. 40-41.
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se pode conceber nenhum tipo de realização pessoal se
esta não for reivindicada em termos de uma realização
coletiva”.22 Sanjinés assinala então uma clara orientação e
posicionamento de trabalho: um cinema feito pelo povo e
pelo intermédio do autor. Alguém tentando atravessar “de
dentro para fora”, que se desprende de um propósito de
serviço, de contribuição à luta dos setores populares, os
quais se expressam através de um criador consubstanciado
com eles e seu projeto emancipador.
Com a chegada da democracia na Bolívia há um
deslocamento da postura combativa até outra humanitária
e intercultural – Para recibir el canto de los pájaros (1995).
Em meados dos noventa, Sanjinés sustentava que o
propósito de seu cinema era:
“- (…) inquietar com a idéia de vislumbrar
uma Bolívia que conjugue suas diversidades,
utilize seus passados e elabore sabedorias
para respeitar-se a si mesma respeitando
as diferenças culturais, extraindo lições e
aprendendo com suas quedas e carências.
Não para terminar ensimesmada em sua
própria complexidade, mas para seguir
elaborando preciosas complexidades que
dêem mais alegria e mais assombro, fazendo
do viver uma permanente maneira de
reverenciar a vida.”23
Favorecido por um contexto menos “urgente”
e nutrido por um longo conhecimento dos ritos e da
espiritualidade andina e popular, neste momento produtivo
22
Sanjinés Jorge y Grupo Ukamau. “La experiencia boliviana” em Teoría
y práctica de un cine junto al pueblo. México: Siglo XXI, 1980. pp. 32-33.
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Sanjinés, Jorge. “La complejidad afortunada” em El cine de Jorge
Sanjinés. Santa Cruz: FEDAM y Festival Iberoamericano de Cine de Santa
Cruz, 1999. p. 45.
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das formas de criação junto ao povo enfatizam a sintonia –
ou concordância – com o olhar transcendente do imaginário
indígena: “Se há algo do que estou cada vez mais seguro
é que no momento de criar não estamos sozinhos (...) é
como se chegasse, neste instante uma mensagem de
muito longe, talvez desde as recônditas vozes da memória
coletiva do passado, da suma dos conhecimentos mais
antigos e mais diversos, das atávicas experiências de
nossos mortos que ainda mantém um vagalume aceso em
nossas almas”.24
Lutar e acreditar, então, são os verbos que pulsam
nesta primeira chave do tecido Ukamau: a convicção
política de fazer um cinema com os pés na pegada do
povo...

…belamente revolucionário...
Porque busca o mais alto grau de comunicabilidade e
conexão com o espectador, este cinema popular,
revolucionário,
horizontal,
anti-imperialista,
não
rechaça a excitação afetiva, ao invés disso a inclui no
processo que se propõe a despertar: reflexividade e
afetividade, razão e emoção, se correspondem como
dimensões complementárias até uma consciência
mais profunda e encarnada. De acordo com Sanjinés, é
esta implicação dialética que faz com que aquilo que é
emocionalmente relevante comprometa em ainda mais
alto grau a reflexividade consciente do público, solicite sua
solidariedade, sua “(...) avidez descobridora de atenção
comovente e, o que é mais importante, de participação.
(...)”.25 E neste ponto a beleza é central. Ao longo de sua
trajetória, do primeiro ao mais recente, Juana Azurduy
(2016), Ukamau buscou um tipo de beleza original: em
consonância com a cultura a qual busca representar,
Idem, pp.43-44.
Sanjinés, Jorge e Grupo Ukamau. “Llamado a la difusión” em Teoría y
práctica de un cine junto al pueblo. México: Siglo XXI, [1976] 1980. p. 89.
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coerente com sua espiritualidade e sentido do belo. Pois:
“Um cinema como arma, como expressão cinematográfica
de um povo sem cinema, deve preocupar-se com a beleza,
porque a beleza é um elemento indispensável (...)”.26
Neste cinema belamente revolucionário se
aninham a denúncia e o anúncio como gestos simultâneos.
Denúncia da violência, a corrupção e o terror institucional:
denúncia que é desmontagem de opressivas estruturas
socioeconômicas materiais e internalizadas. Denúncia que
significa oposição enérgica a uma sociedade excludente e
racista: que é expressão de impotência e tristeza frente à
injustiça, a desumanização e a morte. Anúncio de outras
ordens de Vida e experiência social possíveis, sublinhando
a agência de setores sociais subalternizados: anúncio
que contribui à tomada de consciência e afirmação sobre
o valor da própria identidade. Anúncio que favorece a
solidariedade face à busca de transformação coletiva:
que ilumina a persistência tenaz e criativa de imaginários
ancestrais, vivos, atuais e atuantes no aqui e agora. Desta
dupla gestualidade impugnadora e propositiva, a obra
fílmica de Sanjinés dá sentido(s) (outros) ao universo
referencial compartilhado, referindo-se poeticamente a e
sendo parte da práxis social.
Contemplar e criar são as fibras do segundo “fio”
da urdidura Ukamau – a beleza –: assim pois, aspirando a
favorecer a transformação das estruturas sociais e tramas
concretas de sentido, mas sem abandonar sua esfera
específica – a simbólica-cultural – e suas ferramentas
– a sensibilidade –, Sanjinés se atreve e arremete com
um cinema com os pés na pegada do povo, belamente
revolucionário...

Op. Cit. em nota 3, p. 157.
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…que faz da memória vocação, ação e futuro
Sim, como Elizabeth Jelín ensinou, a memória é o trabalho
de dar sentido(s) ao passado;27 se é construção imperfeita
e processo material cheio de interesses que nada tem
de neutro: como não considerá-la o coração da poética
política do GU quando é sua estratégia morfo-temática
privilegiada, aquela com a qual se discute o presente e se
sonha o futuro?
Seja reivindicando tradições vernáculas; seja
recuperando lutas sociais, massacres e resistências de
longa data ou próximas no tempo – Los hijos del último
jardín (2004) –; os trabalhos de memória que o cinema
de Ukamau propôs se relacionam diretamente com as
disputas pela hegemonia no tempo presente. Cada uma de
suas realizações lutaram para instalar outras narrativas
sobre o passado cultural e político comum: desde outros
vieses, outros corpos, outros olhares, outros cantos,
tentaram mudar regimes do dizível, do audível, do pensável
e do recordável – Insurgentes (2012). Esta memória
alternativa complicou mais uma vez o relato oficial ao
questionar a validade de suas afirmações e ao colocar à
luz (contra) passados enterrados. Assim, as imagens não
apenas tematizaram o passado, materializaram o trabalho
mesmo da memória, e funcionaram como meio de
transmissão e até ampliação de narrativas compartilhadas
e da esfera pública. Tanto experiência estética quanto
suporte de transmissão, cada filme procurou contribuir
para reorganizar o passado detonando situações que, por
mediação da beleza, transformaram percepções, saberes
e posicionamentos, sendo de fundamental importância
também as formas (políticas) de rememoração.

Jelín, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002.
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Com efeito, em todas os filmes se percebe a
combinação entre uma forma “elíptica” e uma “circular”
do fazer memória – o constelar passado, presente e futuro.
“Elíptica” (relativa a elipse geométrica) porque tem dois
centros que se re-enviam/re-ligam “obstinadamente”
em sua analogia, em sua semelhança e também em sua
diferença: são o ontem e o hoje das insurgências, lutas e
massacres camponeses e operários. O passado silenciado
volta, se atualiza intencionalmente no presente, e essa
tração faz com que o que foi interrompido ou impedido
ressurja, reative e ofereça um ensinamento, um exemplum.
“Circular” porque alude a representação visual tanto do
passado cultural de longa duração (línguas, danças, cantos,
iconografias, práticas, etc.), como do tempo andino cujo
caráter cíclico e regenerativo permite a simultaneidade
e ressonância de diferentes temporalidades no presente.
Esta forma de memória funciona por sobreposições,
palimpsestos e solapamentos revelando a atualidade e
potência do imaginário indígena.28
Assim, recordar e sonhar são concomitantes na
memória, o terceiro “fio” da urdidura: sem o qual a luta
se torna estéril e a criação perde a identidade. Sanjinés
sabe, empenhou-se toda sua vida por um cinema onde
xs espectadores sejam menos um público e mais um
grupo de companheirxs, aquelxs que compartilham o pão
e o caminho: um cinema com os pés na pegada do povo,
belamente revolucionário, que faz da memória vocação,
ação e futuro.
A preocupação por uma História desde a
perspectiva dos vencidos, a pulsão pela transformação da
realidade e da consciência, e o exercício obstinado com as
Aimaretti, María. “Cuando recordamos a través de la belleza. Redención
y aprendizaje ético en dos casos de trabajo: Grupo Ukamau y Teatro de los
Andes (Bolivia)” em Revista Telar Nº 13-14 Año X, 2014-2015, Universidad
Nacional de Tucumán, 2014-2015. pp. 321-340.
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memórias, fazem trama em Ukamau com o compromisso
poético, a audácia formal e a experimentação visual. O rigor
do artesanato, a agudeza do intelectual, a sensibilidade do
professor, a convicção do crente, são senhas de um grupo
e de um realizador que transformaram as formas de fazer
cinema na Bolívia e na América Latina. Justo aí, onde
ninguém esperaria, no coração dos Andes, naquele que
era então o país mais empobrecido e desigual da América
Latina: onde fazer cinema era, em si mesmo, uma utopia.
O que nos ensinou/ nos ensina o cinema do GU? De que
modo suas imagens fertilizam HOJE nossas práticas, nossa
sensibilidade, de cara um subcontinente no qual retornam
com ferocidade e cinismo a impunidade e a vulnerabilização
dos direitos, a falta de Verdade e Justiça? “Colocando o
dedo na ferida” em cada obra – para lutar e reconhecerse –, aprendendo de uma trajetória prenhe de acertos e
fracassos, o maior legado de Ukamau é ter persistido com
a paixão criativa naquela tríade: política, beleza e memória.
Tríade que hoje, para nós latinoamericanxs, é alarme de
incêndio que crepita em nosso olhar, e opção-convicção
para confirmar e recriar.
MARÍA GABRIELA AIMARETTI é Doutora em História e Teoria das
Artes pela Universidade de Buenos Aires (UBA), pesquisadora
assistente do Conselho Nacional de Investigações Científicas
e Técnicas (CONICET) e docente de História do Cinema latinoamericano argentino, da Faculdade de Ciências Sociais (UBA).
Traduzido do espanhol por Nicolau Bruno
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Ch’amancht’aña do cinema: Sanjinés e o Grupo
Ukamau
Yanet Aguilera
Embora não contemple toda a filmografia de
Jorge Sanjinés e seu grupo Ukamau, a mostra apresenta
dois filmes inéditos no Brasil e nos introduz nas principais
questões deste cinema.
	Os Ukamaus foram membros do Nuevo Cine
Latinoamericano, do Cine Urgente e do Tercer Cine. Eles
têm em comum com estes cineastas a intenção de fazer
um cinema político, voltado para as camadas populares e
para uma reflexão sobre o fazer cinematográfico. Teoria y
práctica de un cine junto al pueblo29 é seu livro manifesto.
A associação com todos os movimentos do cinema
latino-americano mostra que os bolivianos não estavam
assim tão interessados no debate que estabelecera, por
exemplo, o Tercer Cine de Getino e Solanas com o Nuevo
Cine Latinoamericano. O interesse do grupo era impor ao
debate a presença indígena, que estava esquecida apesar
de constituir a maioria da população do continente.

Ukamau foi o primeiro longa-metragem, na
América Latina, falado em uma língua nativa. O filme trata
da vingança à ofensa secular a que foram submetidas as
comunidades ameríndias pela colônia e seus continuadores
na época da independência (a elite mestiço/criolla, filhos
de espanhóis nascidos na América). Em Yawar mallku
[Sangre de cóndor] (1969), a denúncia dos abusos se

29
Sanjinés, Jorge. Teoria y práctica de un cine junto al pueblo. La Paz:
Siglo XXI, 1979.
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tornou pontual e o filme conseguiu expulsar os Corpos
da Paz dos EUA que esterilizavam as mulheres indígenas
e pobres do continente com financiamento da Fundação
Ford.30 Esta estratégia de apontar os inimigos continua nos
filmes do exílio, no Peru e no Equador, porém com menos
repercussão.
No retorno à Bolívia, o esforço de reproduzir no
cinema a prática e o pensamento coletivos liga o grupo às
insurgências kataristas (movimento indígena, inspirando
em Tupac Katari, que levaria à criação do Estado
Plurinacional), a fim de se contrapor à história oficial e
acadêmica.
Fazia parte da prática militante do grupo exibir
os filmes nas comunidades que tinham participado das
filmagens, discutir com a população o que faria parte do
filme e pensar como os dispositivos cinematográficos –
posição da câmera, enquadramento, movimento, ritmo
etc. – poderiam estabelecer uma interação entre cineastas
e comunidade.
Em El coraje del pueblo (1971) e em Las banderas
del amanecer (1983), câmeras se misturam e caminham
entre as multidões. Esta opção técnica, que faz da câmera
um elemento participativo, coloca o espectador dentro dos
acontecimentos narrados, fazendo-o sentir-se parte do
processo. O herói individual cede lugar ao protagonismo
da comunidade.

La Nación clandestina (1989) é constituída pelos
conhecidos planos-sequências integrais, que introduzem
uma temporalidade não linear, mais próxima das culturas
A exibição do filme, que foi um sucesso nacional, fez com que a
população urbana e as comunidades obrigassem o governo a pedir que a
organização se retirasse. A organização acabou saindo de toda a América
Latina.
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andinas que da ocidental. No filme, os longos planossequência imbricam passado e presente. A máscara da
morte que Sebastián carrega nas costas olha para atrás, é
um qhipa, fazendo referência a um passado que é também
futuro. É o Ch’amancht’aña aymara ou impulso coletivo de
realizar um ato de conhecer/atualizar o passado e imaginar
outro futuro.31
A prática cinematográfica levou o grupo a refletir
sobre a distância que o separava das comunidades
indígenas e da população abigarrada (mescla cheia de
tensões) dos cinturões das cidades, de que tratavam os
filmes. A questão era poder se desviar do colonizado “olhar
civilizador” que geralmente os diretores pousam sobre as
camadas populares.

Para recibir el canto de los pájaros (1995)
(lamentavelmente fora da Mostra) coloca os cineastas
nesta disjuntiva, não para fazer um mea culpa, mas sim
uma autocrítica politizada. Neste filme, a explicitação
das brechas culturais e tecnológicas entre os cineastas,
seus personagens e a cena social em que interagem,
coloca o “fazer cinema” como um ato invasor, ou seja, um
violento autoquestionamento que impede a visão idílica
e voluntarista de cooperação mútua e de metas comuns
que faz parte da retórica conservadora da intelectualidade
de esquerda, como explica Cuzicansqui. Quem tem que
cooperar são as camadas populares e quem estabelece as
metas são os intelectuais urbanos da elite.
Em La Nación clandestina (1989), o militante
universitário da cidade não consegue ajuda por ignorar a
língua indígena e acaba se revelando racista.

31
Silvia Rivera Cuzicansqui, Sociologia de la imagen. Buenos Aires: Tinta
Limón, 2015.
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Insurgentes (2012) e Juana Azurduy (2016)
incomodaram a crítica boliviana pela linha histórica que
liga Evo Morales a Tupac Katari e pela transformação das
insurgências indígenas em coadjuvantes da história
de Azurduy.
Apesar da polêmica dos últimos filmes, este é um
cinema cujo mérito foi introduzir a presença indígena do
ponto de vista da originalidade de sua filosofia e não do
estereótipo do originário, como menciona Cuzicansqui.
Percurso teórico e prático que se contrapõe às abordagens
eurocêntricas que apagam a história ameríndia e
que costumam ver as populações latino-americanas
abigarradas como um passivo eleitoral, incapazes de
serem sujeitos de sua própria história. Porém, não se trata
apenas de fazer justiça com as populações historicamente
excluídas e exploradas, mas de repensar por meio da
filosofia indígena o próprio mundo capitalista que, desde
a invasão das Américas, destrói populações inteiras e que
hoje avança sobre o planeta.
YANET AGUILERA é professora Doutora de História do Cinema
na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Autora/
organizadora de Imagens e Exílio (2015) e Imagem, Memória e
Resistência (2017). Coordenadora do Colóquio de Cinema e Arte
da América Latina.
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O filme para além da tese – uma aproximação
a Jatun auk’a
Maria Gutierrez
Realizado por Sanjinés no Peru em 1973, Jatun
auk’a [El enemigo principal] conta a história de uma
comunidade quéchua que, com o apoio de um grupo de
guerrilheiros, decide levar um fazendeiro e seu capataz
a um juízo popular. A repressão vem logo após a partida
dos guerrilheiros. Os acontecimentos têm início com o
estrangulamento e decapitação de um dos camponeses
pelo fazendeiro que havia se apropriado das terras da
comunidade. A história é pontuada por um narrador
ancião, que tece comentários antecipando os fatos.
Sua presença é elemento tomado da cultura oral
indígena e ao mesmo tempo pode ser visto como um
recurso de distanciamento brechtiano. Tal narração se
combina com uma encenação documentarizante, uma
câmera que ora observa o coletivo à distância, revelando
sua coesão, ora se coloca entre as pessoas, como numa
reportagem presente no calor da hora. Em Teoría y
práctica de un cine junto al pueblo32, Sanjinés discute a
importância de combinar o distanciamento, que permite
recepção crítica e reflexão do espectador, a alguma forma
de envolvimento emocional - que obtém através de uma
câmera ativa, que promove a participação do espectador,
que se sente lançado dentro da cena, e também de um
protagonista coletivo, em que o público se vê implicado.
No livro, Sanjinés insiste em passar da denúncia
à ofensiva, pois, já que o destinatário almejado é o próprio
“povo” cuja condição exibe nos filmes, considera sem
Sanjinés, Jorge. Teoría y práctica de un cine junto al pueblo. México D.
F.: Siglo XXI, 1979.
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sentido apenas mostrar-lhe algo que conhece melhor do
que ninguém. Por isto destaca a importância de desnudar
as causas da miséria e da opressão, e denunciar seus
responsáveis. Depois de Ukamau (1966), realizará uma
série de filmes dedicados a demonstrar os vínculos do
imperialismo com a situação de miséria na Bolívia e em
outros países andinos.
Em Jatun auk’a, no entanto, o problema do
imperialismo não parece bem integrado. Surge em uma
das cenas que, a mim como espectadora, incomodam.
Refiro-me à cena em que o juiz confabula com o fazendeiro
e àquela em que os militares estadunidenses orientam os
peruanos sobre métodos de repressão. A cena soa como
demonstração artificiosa da “aula” que os guerrilheiros
antes haviam dado ao líder da comunidade, em que
explicavam que, da mesma maneira como o fazendeiro
havia se apropriado das terras comunitárias e explorado
o trabalho daquela gente, assim faziam os EUA com os
países mais pobres.
Quiçá, se o poder fosse representado com humor,
ironia, ou em chave grotesca, as cenas cumprissem melhor
sua função. A tentativa foi representá-lo de acordo com
um paradigma naturalista, ou realista, na procura de uma
abordagem afinada ao tom das cenas com a comunidade,
até porque, sem isso, não seria possível o impressionante
efeito realista na cena da degolação. Mas estas cenas
acabam soando retóricas; há um contraste entre a
autenticidade que emana das imagens da comunidade e a
falta de verossimilhança das cenas que retratam o poder.
Talvez o incômodo seja o que fica demasiado explícito na
tese.
Aliás, há a questão da própria tese por trás do filme.
No livro, Sanjinés afirma que Jatun auk’a lança uma crítica
aos guerrilheiros, que partiram deixando a comunidade
desorganizada. Menciona o perigo de que o filme seja visto
como exaltação ao foquismo, já que a intenção é transmitir
34

um olhar crítico sobre a experiência. Mas, afinal, qual é a
posição que se pode depreender da obra em si quanto à
guerrilha e sua relação com as comunidades indígenas?

Barravento (1961), de Glauber Rocha, é um
“filme de tese”, em que um homem volta da cidade para
desmistificar sua comunidade, fatalista e religiosa. Porém,
a cosmovisão da comunidade acaba por contaminar o
filme, que tem ele próprio algo de mítico, não-realista.
Isto lhe confere espessura, já que “a boa arte não é
mero duplo da ideologia”33. Também em Jatun auk’a, o
que mais enriquece a obra é aquilo que escapa à tese ou o que de “real” aí se infiltra. Quando a tese se exibe,
perde força. Força que sobrevém da autenticidade que
emana do encontro com o “povo”. São as “experiências
documentais” o mais pregnante nos filmes de Sanjinés.
Por oposição às cenas evidentemente demonstrativas,
destaca-se a espontaneidade e autenticidade das cenas
com a comunidade. Lembra um teatro participativo e
didático, uma espécie de teatro do oprimido no cinema, só
que ainda mais radical na experiência emocional, pois leva
os participantes a reviverem traumas, em contundente
demonstração da “coragem do povo”.
Em Jatun auk’a, há contradição entre a própria
atitude de possuidor de uma tese, de quem tem algo
a ensinar, e a crítica que supostamente se lança aos
guerrilheiros. Porém o mais comovente no filme é o
processo de aproximação e aquisição de confiança entre os
guerrilheiros e a comunidade, a interação entre esta e os
atores-guerrilheiros. O juízo popular e a festa que selam a
comunhão entre eles são o kairós, momento de esperança
e redenção.

Xavier, Ismail. Sertão Mar – Glauber Rocha e a estética da fome. 2ª
edição. São Paulo: Cosac & Naify, 2007. p. 191.
33
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A contraposição entre as ideias que Sanjinés
expõe sobre Jatun auk’a no livro e a obra em si é uma
evidência de como a teoria é quase sempre mais pobre do
que a arte. Enquanto o cineasta faz menção a uma crítica
à guerrilha, vejo no filme um caso exemplar de luta, um
encontro configurado em experiência politizadora para
ambos os lados. Como a unidade operário-camponesa
exibida em outros de seus filmes, Sanjinés encena aqui
a possibilidade de união de lutas, a local da comunidade
contra o fazendeiro, e a internacional dos guerrilheiros
contra o imperialismo.
E não é tese fechada, mas abertura o que vejo
nos fatos com que o filme se encerra. De um lado há a
brutal cena da repressão, cuja violência é reforçada pela
radicalidade de um zoom out que se abre mostrando um
corpo jogado na ribanceira. De outro, há uma vitória parcial
da guerrilha na selva. E o narrador, a conclamar à luta
armada. Para mim, o que fica é a história da possibilidade
de um encontro. Esta união entre guerrilheiros e indígenas,
prenhe de esperança - momento verdadeiro -, é o encontro
possível: uma imagem da própria obra de Sanjinés.
MARIA ALZUGUIR GUTIERREZ é pesquisadora e professora
de cinema, com Doutorado pela ECA/USP. Foi organizadora do
FELCO, Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (2006).
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Jorge Sanjinés e o cinema militante argentino
dos anos 1960/70
Mariano Mestman
Os filmes de Jorge Sanjinés ficaram conhecidos na
Argentina nas décadas de 1960/1970, através de revistas
de cinema, semanários de atualidades ou até jornais,
como a série sobre “Cinema e política na América Latina”
do jornal La Opinión (setembro-outubro de 1971), onde o
crítico argentino Augustín Mahieu entrevistou o cineasta
boliviano a propósito da estreia de El coraje del pueblo
na Mostra do Nuovo Cine di Pesaro [Mostra de Cinema
Novo de Pesaro] (Itália). Alguns filmes do grupo Ukamau
chegaram a estrear no Cineclube Núcleo de Buenos Aires,
ou a ser exibido nos eventos culturais ou políticos. El coraje
del pueblo, por exemplo, foi projetado durante a II Reunião
do Comitê de Cinema do Terceiro Mundo realizada em
Buenos Aires, meados de 1974, num evento importante do
cinema militante mundial, organizado por Jorge Giannoni
a partir da Cinemateca do Instituto do Terceiro Mundo da
Universidade de Buenos Aires, e que foi a continuidade do
famoso encontro de cineastas do Terceiro Mundo realizado
em Argel, em dezembro do ano anterior.
Ainda que a difusão dos filmes de Sanjinés tenha
sido na Argentina, limitada e esporádica, poderia se
destacar a pioneira utilização do curta Revolución (1963)
no primeiro circuito de projeção alternativo impulsionado
de forma “caseira” pelo grupo Cine Liberación de Pino
Solanas e Octavio Getino até meados dos anos 60, em
paralelo ao processo de realização da obra prima do grupo
argentino, La hora de los hornos, entre 1966 e 1968. O curta
de Sanjinés (junto com Now (1965) de Santiago Alvarez, Las
cosas ciertas (1966) de Gerardo Vallejo, Tire dié (1960) de
Fernando Birri, Maioria absoluta (1964) de León Hirzsman,
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O céu e a terra (1966) de Joris Ivens e algum outro), foi usado
para projetar dentro das casas, entre amigos, conhecidos
ou militantes, colocando em prática um circuito alternativo
que naquele momento se pensou que poderia ser integral
(produção-distribuição-exibição) e que foi o antecedente
direto do circuito de exibição paralela desenvolvido pouco
depois, na Argentina, com a exibição de La hora de los hornos.
Da sua parte, através de seus escritos, Sanjinés
participou da construção desta tradição seletiva do Nuevo
Cine Latinoamericano que localiza nos inícios do movimento
a experiência da Escola de Documentário de Santa Fé
(Escuela Documental de Santa Fe) (Argentina), fundada por
Fernando Birri, em 1956. Se tivesse conseguido continuar seu
trabalho na Argentina e não ter de abandonar o país em 1963
o cinema de denúncia “realista, nacional, popular e crítico”
do argentino teria derivado até um cinema anti-imperialista,
afirmava Sanjinés em “Elementos para uma teoria e prática
do cinema revolucionário” (por volta de 1975). Neste texto, os
dois marcos iniciais do cinema revolucionário regional são,
justamente, a Escola Documental de Santa Fé, enquanto
“arrancada do cinema político latino-americano”, e a Mostra
de Cinema Documentário de Mérida (Venezuela) de 1968.
Conhecemos o lugar destacado que tiveram as
palavras de Sanjinés durante este último encontro, já que a
bibliografia considerou-as representativas deste momento
de radicalização regional (em poucas palavras, a ideia da
passagem do “cinema denúncia” ao “cinema de agitação”).
Também sabemos da sintonia política do boliviano - pelo
menos em seu anti-imperialismo com os outros cineastas
premiados em 68, em Mérida, o cubano Santiago Álvarez e
o argentino Fernando Solanas. Nos anos posteriores, em
sucessivas evocações deste encontro, Sanjinés também
resgataria outros materiais argentinos ali presentes,
como os filmes etnográficos de Raymundo Gleyzer e a
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“sensibilidade social e o talento” de Gerardo Vallejo com o
curta-metragem Ollas populares34.
No marco da busca de uma nova linguagem
anti-imperialista e descolonizada, Sanjinés dialogava
com os postulados dos cineastas latino-americanos de
vários países; e os vínculos com o grupo argentino Cine
Liberación não foram poucos. A recém citada menção
ao curta de Vallejo, em Mérida, não é mero acaso. Pelo
contrário, a coincidência, em 1971, de filmes chaves de
ambos os cineastas no principal fórum de cinema político
latino-americano na Europa, a Mostra del Nuovo Cinema di
Pesaro (Itália), evidenciou perspectivas comuns: no mesmo
momento em que Sanjinés começava a sistematizar sua
perspectiva sobre o problema da linguagem do cinema
revolucionário em El coraje del pueblo, Gerardo Vallejo
se apercebia a si mesmo como intérprete ou mediador
da voz popular em El camino hacia la muerte del viejo
Reales (1971)35. A afinidade destes filmes em questões
como a autoria em convivência com as respectivas
famílias ou comunidades camponesas ou mineiras, que
em ambos os casos são convocadas a protagonizar a
reconstrução (ficcional) de suas respectivas histórias,
não passariam desapercebidas entre os grupos políticos
e a crítica cinematográfica presente em 1971, em Pesaro.
Nestes anos, esse tipo de experiência, sabemos que, vinha
desfocando a noção de “autor” em prol da realização
coletiva. A proposta do autor convertido em um “camponês
que filma”, ou a ideia de que “o povo mesmo é o artista”,
percorre os comentários e crônicas sobre o filme de Vallejo
em sintonia com as buscas de Sanjinés por um cinema
junto ao povo.
“Elementos para una teoría y práctica del cine revolucionario”[Elementos
para uma teoria e prática do cinema revolucionário], em Sanjinés e
Ukamau (1979) p. 45.
35
Ambos os filmes contaram com os argentinos Juan Carlos Macías como
montador e Abelardo Kuschnir como técnico de som e foram finalizados
na Itália.
34
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Para além destes vínculos com o filme de Vallejo produzido pelo grupo Cine Liberación -, e ainda que em vários
lugares Sanjinés reconheça a importância de La hora de
los hornos entre os principais filmes políticos do período,
algumas posições parecem distanciar-lo deste filme
argentino36. Para um cineasta que tinha radicalizado
seu distanciamento da Revolução Boliviana de 1952, a
opção peronista, a adesão do Cine Liberación a Perón
que o grupo fazia cada vez mais explícita no começo dos
anos 1970, gerava dúvidas entre vários cineastas latinoamericanos. Sanjinés não foi o único que teve suas
reservas a esse respeito.
No entanto, há também em Sanjinés um olhar
que, em alguns momentos (em alguns textos), é muito
próximo do Tercer cine [Terceiro cinema] de Solanas e
Getino, ainda que nos escritos do cineasta boliviano este
Por exemplo, em 1976, quando o cineasta boliviano se refere a relação
forma-conteúdo: “Utilizar a linguagem impactante da publicidade para
fazer uma obra sobre o colonialismo, é uma incongruência grave (...)
querer aplicar os princípios expostos (da publicidade) para outra temática
é absurdo” (“Problemas de la forma y el contenido en el cine revolucionario”
[Problemas da forma e do conteúdo no cinema revolucionário], 1976,
Op.Cit.). Ou alguns anos antes sobre o mesmo tema da comunicação com
o espectador: “Hoje em dia resulta como uma necessidade neste tipo de
cinema revolucionário (...) que a ideologia esteja acima de tudo contida
que dita. Quer dizer, vejo como um perigo aqueles filmes que defendem a
ideologia em uma forma contada, dita textualmente, e me inclino por um
cinema no qual a ideologia esteja contida, elaborada dentro do contexto
total do filme, que flua dele sem ter o que dizer (...). Então acredito, que
vamos conseguir um impacto maior na comunicação com as pessoas, um
maior grau de aceitação do público, se a ideologia está contida e não dita”
(Hablemos de Cine, núm. 52, março-abril de 1970).
Ambas as citações, evidentemente, poderiam remeter a mais de um filme
do período; fundamentalmente a última. Mas considerando que se trata
de uma entrevista realizada em novembro de 1969, quer dizer, apenas
finalizado o Encontro de Realizadores e Festival de Viña del Mar (Chile,
entendemos que não pode deixar de se ler no marco das polêmicas ali
suscitadas e de críticas à excessiva retórica do filme argentino por um
lado, e em particular, da delegação chilena).
36
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termo esteja quase ausente e, ao contrário, predomine o
latino-americanismo (mais que o terceiro-mundismo), ao
menos de um modo tendencial. Num texto de Sanjinés
como “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto
al pueblo” [Sobre um cinema contra o povo e por um
cinema junto ao povo] (Cine Cubano, núm. 89-90, cerca de
1974), por exemplo, se evidencia uma proximidade com as
categorias (formuladas pelo Cine Liberación) de “Primeiro
cinema” (Hollywood, imperialista) e “Segundo cinema” (de
autor, burguês, individualista), em particular no que se
refere aos limites deste último ou sua “neutralização” pelo
Sistema; ainda que Sanjinés não se utilize estes termos.
Também tem como resultante uma relação com a drástica
dicotomia do boliviano entre “um cinema contra o povo”
e “um cinema junto ao povo”, com respeito à zona mais
maniqueísta dos dois tipos de cinema (o “cinema deles”
frente ao “nosso cinema”) dos escritos do grupo argentino.
Do mesmo modo, se pensamos a ideia do
“espectador participante” presente em Sanjinés, que
se associa às propostas do Cine Liberación, ainda que
as realidades de cada país e suas classes subalternas
conduzam a posicionamentos singulares em cada caso37.
No mesmo sentido, o problema do circuito paralelo ou
alternativo de difusão, assim como a preocupação pela
“comunicabilidade” da obra com o espectador popular
resultam aspectos destacados tanto em Ukamau como
no Cine Liberación38 , coletivos que em alguns momentos
“Llamado a la difusión” [Chamado para a difusão] apresentado no 2º
Encontro do Comitê de Cineastas da América Latina, realizado em Mérida
(Venezuela), em 1977, (publicado em Cine Cubano, núm. 93, 1977)
38
No texto “La difusión del cine militante” [A difusão do cinema militante]
(Sanjinés y Ukamau, 1979; pp. 66-73), Sanjinés observa que se trata de
um problema “principal” que defendem “interrogantes de uma solução
urgente”. Refere-se à experiência com Sangre de cóndor na Bolívia e
com El coraje del pueblo no Equador, e entre as experiências regionais
destaca o “intenso” trabalho de difusão do grupo Cine Liberación entre
“os trabalhadores” argentinos.
37
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Imagem da distribuidora alternativa The Other Cinema

assumiram a organização do circuito clandestino ou semiclandestino de exibição de seus filmes durante regimes
militares: é o caso da ampla difusão alcançada por Sangre
de cóndor (1969) e La hora de los hornos. Essa difusão por
um circuito paralelo popular, teve lugar, presumidamente
na Bolívia e Argentina, com os respectivos filmes. Mas
também tratam-se de filmes que tiveram influência ou
colaboraram na configuração de circuitos alternativos em
outras regiões do mundo. Foi o caso da famosa distribuidora
alternativa The Other Cinema [O Outro Cinema] de Londres
(ver foto) ou do Third World Cinema Group [Grupo de
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Cinema Terceiro Mundo] de San Francisco, que iniciou
seu circuito de distribuição alternativo com estes filmes39.
Também é o caso do C3M (Collettivo Cinema del Terzo
Mondo [Coletivo de Cinema do Terceiro Mundo]) romano
nucleado em torno de Renzo Rossellini e em sua pequena
produtora, a San Diego Cinematográfica; um grupo que
aderia à dimensão contrainformativa ao ver algo comum
no cinema de Sanjinés e Solanas, cujos filmes eram
distribuídos no circuito paralelo italiano, nos princípios da
década de 197040.
Na zona da esquerda marxista, de sua parte,
dois dos cineastas argentinos mais latino-americanistas
destes anos, Raymundo Gleyzer e Humberto Ríos, também
tiveram vínculos e afinidade com a proposta do grupo
Ukamau. Logo depois de México la revolución congelada
(Gleyzer, 1970, com câmera de Ríos), ambos embarcaram
em projetos sobre a realidade boliviana. Ríos, nascido na
Bolívia e naturalizado na Argentina, realizou seu próprio
filme militante, o documentário Al grito de este pueblo
(1971). Gleyzer, que tinha conhecido Sanjinés em 68, em
Mérida, não chegou a filmar na Bolívia, mas estava em seus
planos, assim como o processo chileno durante a Unidade
Popular. Em correspondência com Sanjinés ou Oscar
Zambrano, entre janeiro e março de 197141, Raymundo

O grupo norte-americano havia chegado aos filmes de Sanjinés através
de Walter Achugar, associado ao argentino Edgardo Pallero (produtor de
La hora de los hornos (1968) e também de Los hijos de Fierro (1972),
ambos de Solanas) na distribuição do cinema regional. Achugar e Pallero
tinham co-produzido El coraje del pueblo (1971) para a RAI.
40
Entre os integrantes do C3M se encontravam os argentinos Jorge
Giannoni e Jorge Denti que tinham editado para a San Diego alguns
materiais chegados da Bolívia que giravam em torno da derrocada do
general Torres, em 1971 e que foi intitulado de La hora de los generales.
41
Cartas reproduzidas em Fernando M. Peña e Carlos Vallina, El cine
quema. Raymundo Gleyzer. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, p. 92 e
as seguintes.
39
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Gleyzer exprimiu sua vontade de filmar o processo
revolucionário regional: contou a Sanjinés seu projeto de
um filme-reportagem sobre a Bolívia, que pensava ser
similar ao que havia feito no México (pensava em um filme
de uma hora e meia de duração), e lhe disse que o contatava
por sugestão do uruguaio Walter Achugar e o argentino
Edgardo Pallero, que haviam lhe sugerido trabalhar
“estreitamente” com Ukamau. Gleyzer explicava tratarse de um projeto co-dirigido e co-produzido entre ele
próprio e o cineasta (boliviano residente na Argentina)
Fernando Arce, de quem havia sido a ideia original. Seu
ímpeto levava o argentino a propor de viajar imediatamente
ao país andino (com sua companheira e técnica de som
Juana Sapire) e solicitava a Sanjinés e seu grupo dispor de
um companheiro como produtor executivo e um câmera
acostumado ao 16mm, assim como algum alojamento
para os primeiros dias.
Ainda que por fim o projeto tenha se frustrado por razões
econômicas, dá conta das relações muitas vezes fugazes
ou esporádicas mas que, definitivamente, nos lembram o
interesse que a experiência de Jorge Sanjinés havia gerado
em Gleyzer, assim como, do mesmo modo, o grupo Cine
Liberación e com tantos outros realizadores políticos
argentinos destes anos.
MARIANO MESTMAN é pesquisador do Conselho Nacional de
Investigações Científicas e Técnicas (CONICET) e do Instituto
Gino Germani da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade
de Buenos Aires (UBA), onde dirige o Mestrado em Comunicação
e Cultura. Coordenou o livro: Las rupturas del 68 en el cine de
América Latina (2016).
Traduzido do espanhol por Nicolau Bruno
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REVOLUÇÃO (REVOLUCIÓN), 1963, 10min

Revolução mostra as condições de vida miseráveis da
grande maioria dos habitantes da Bolívia e as manifestações
dos trabalhadores que sofrem com a repressão policial.
Ficha técnica
Direção, fotografia e montagem: Jorge Sanjinés Argumento: Oscar Soria e Jorge Sanjinés - Produção:
Ricardo Rada - Música: Atahuallpa Yupanqui
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UKAMAU (ASÍ ES/É ASSIM), 1966, 72min
Uma jovem camponesa aymara é estuprada e assassinada
por um comerciante mestiço. Antes de morrer, consegue
dizer o nome do assassino ao marido, que aguarda um ano
até o dia da vingança, um duelo até a morte. O filme é uma
metáfora sobre a recuperação da soberania indígena.
Ficha técnica
Direção, roteiro e montagem: Jorge Sanjinés - Produção:
Nicanor Jordán Castedo - Música: Alberto Villalpando Fotografia: Hugo Roncal, Genaro Sanjinés
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YAWAR MALLKU (SANGRE DE CÓNDOR/SANGUE DE
CONDOR), 1969, 70min
Em uma comunidade quechua, uma equipe da agência
estadunidense Corpos da Paz se dedica a esterilizar jovens
camponesas sem o seu consentimento. Ignacio, chefe da
comunidade, descobre o crime que esterilizou sua própria
esposa e se junta à comunidade para cobrar justiça.
Inspirado em fatos reais, a repercussão do filme levou à
expulsão dos Corpos da Paz da Bolívia.
Ficha técnica
Direção e montagem: Jorge Sanjinés - Produção: Ricardo
Rada - Música: Alfredo Domínguez, Ignacio Quispe e
Alberto Villalpando - Fotografia: Antonio Eguino
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A CORAGEM DO POVO (EL CORAJE DEL PUEBLO), 1971,
90min
Em 24 de junho de 1967, seria realizado um amplo encontro
operário para discutir o apoio que seria dado à guerrilha,
que estava lutando em Ñancahuazú, na Bolívia. Na noite
de São João, o exército boliviano invadiu o acampamento
mineiro Siglo XX e assassinou dezenas de trabalhadores
mineiros. Trata-se de uma reconstrução fiel do fato
verídico, encenada por sobreviventes do massacre.
Ficha técnica
Direção e montagem: Jorge Sanjinés - Roteiro: Oscar Soria Música: Nilo Soruco - Fotografia: Antonio Eguino
49

A NAÇÃO CLANDESTINA (LA NACIÓN CLANDESTINA),
1989, 128min
Sebastián Mamani retorna à sua comunidade aymara de
origem, da qual foi expulso tempos atrás. Durante sua
viagem de volta, relembra seu passado, carregando uma
qhipa, grande máscara nas costas, para dançar até a
morte. Um ritual de expiação pelos pecados que causaram
seu exílio, forma de renascimento de sua identidade
cultural perdida.
Ficha técnica
Direção, roteiro e montagem: Jorge Sanjinés - Produção:
Beatriz Palacios - Música: Cergio Prudencio - Fotografia:
César Pérez
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O INIMIGO PRINCIPAL (EL ENEMIGO PRINCIPAL/ JATUN
AUK’A), 1973, 103min
Baseado em fatos reais ocorridos nas montanhas do Peru,
o filme reconstrói a história de um grupo de guerrilheiros
que julgam e executam Gamonal Carrillos e seu capataz,
autores de abusos atrozes e crimes contra os membros de
uma comunidade quechua andina. Quando os guerrilheiros
deixam a comunidade, se deparam com a repressão militar.
Ficha técnica
Direção: Jorge Sanjinés - Roteiro: Jorge Sanjinés e Oscar
Zambrano - Produção: Marita Barea - Música: Camilo Cusi,
Selección de música popular boliviana - Fotografia: Héctor
Ríos, Jorge Vignatti
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AS BANDEIRAS DO AMANHECER (LAS BANDERAS DEL
AMANECER), 1982, 76min
Documentário sobre a luta popular que possibilitou a
recuperação do processo democrático - interrompido pelo
golpe militar do coronel Natush, em 1979 - e a tomada do
poder pelo general García Mesa, apenas um ano depois.
Acompanhando os eventos, o filme aborda o alto grau de
consciência social e política do povo da Bolívia.
Ficha técnica
Diretor: Jorge Sanjinés, Beatriz Palacios - Roteiro e montagem:
Jorge Sanjinés - Fotografia: Jorge Sanjinés e Eduardo López Câmera: Jorge Sanjinés e Eduardo López - Música: Marcelino
Quispe - Produção Executiva: Beatriz Palacios
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INSURGENTES (INSURGENTES), 2012, 83min
Por meio da reconstrução de momentos históricos cruciais
da luta dos povos indígenas da Bolívia, o filme retrata a
recuperação da soberania massacrada pela colonização
espanhola. O filme resgata a história da luta de heróis
indígenas até o momento atual, em que pela primeira vez
um indígena ocupa a presidência da república.
Ficha técnica
Direção, produção, roteiro e montagem: Jorge Sanjinés Direção de fotografia e câmera: Juan Pablo Urioste - Direção
de som: Luis Fernando Bolívar - Música: Cergio Prudencio Direção de Arte: Serapio Tola - Produção Executiva: Victoria
Guerrero
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JUANA AZURDUY, GUERRILHEIRA DA PÁTRIA GRANDE
(JUANA AZURDUY, GUERRILLERA DE LA PATRIA
GRANDE), 2016, 103min
O filme aborda o encontro entre os libertadores Simón
Bolívar e Antonio José de Sucre, na cidade de Chuquisaca,
em novembro de 1825. Naquela época, Juana Azurduy
se encontra na pobreza e narra a história de vários dos
heróis montoneros da Guerra Republicana, inclusive sua
própria experiência durante os 16 anos de luta contra os
colonizadores espanhóis.
Ficha técnica
Direção e roteiro: Jorge Sanjinés - Direção de fotografia:
César Pérez - Música: Cergio Prudencio - Correção de cor/
efeitos especiais: Cristóbal Infante
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO
Centro Cultural São Paulo
Sala Lima Barreto (99 lugares)
grátis - a bilheteria será aberta às 14h para retirada de
ingressos das sessões do dia
dia 28/11, terça
17h REVOLUÇÃO e UKAMAU
19h SANGUE DE CONDOR
dia 29/11, quarta
17h A CORAGEM DO POVO
19h O INIMIGO PRINCIPAL
dia 30/11, quinta
17h INSURGENTES
19h A NAÇÃO CLANDESTINA
dia 1º/12, sexta
15h UKAMAU
17h JUANA AZURDUY, GUERRILHEIRA DA PÁTRIA GRANDE
19h AS BANDEIRAS DO AMANHECER
dia 2/12, sábado
15h REVOLUÇÃO e SANGUE DE CONDOR
17h CONFERÊNCIA 50 anos do Nuevo Cine Latinoamericano e o
cinema “junto ao povo” de Jorge Sanjinés
com: María Aimaretti, professora Doutora de História do Cinema
Latino-americano e Argentino da Universidade de Buenos Aires
(UBA), e Yanet Aguilera, professora Doutora do curso de História
da Arte da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
19h A NAÇÃO CLANDESTINA
dia 3/12, domingo
15h A CORAGEM DO POVO
17h O INIMIGO PRINCIPAL
19h AS BANDEIRAS DO AMANHECER
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Prefeitura de São Paulo João Doria
Secretaria de Cultura André Sturm

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO | Direção Geral e Coordenação
de Curadoria Cadão Volpato Curadoria de Cinema Célio
Fanceschet e Carlos Gabriel Pergoraro Supervisão de Ação
Cultural Adriane Bertini e equipe Supervisão de Acervo Eduardo
Navarro Niero Filho e equipe Supervisão de Bibliotecas Juliana
Lazarim e equipe Supervisão de Informação Alvaro Olyntho e
equipe Supervisão de Produção Luciana Mantovani e equipe
Coordenação Administrativa Everton Alves de Souza e equipe
Coordenação de Projetos Kelly Santiago e Walter Tadeu Hardt de
Siqueira
FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO | Direção Gerhard Dilger
Coordenação de Projetos Daniel Santini, Jorge Pereira Filho e
Verena Glass Coordenação de Comunicação Christiane Gomes e
Laura Burzywoda Administração Catary Minotelli Assistente de
Projetos Débora Ruiz Assistente Administrativa Andressa Rosa
Controller Davide Simadon Auxiliar Everalda Novaes Estagiária
Rosa Asendorpf
JORGE SANJINÉS: UM CINEMA JUNTO AO POVO | Produção
Associação Cultural Fábrica de Cinema Coprodução Buena Onda
Produções Artísticas e Culturais Coordenação Geral e Curadoria
Cristina Alvares Beskow e Nicolau Bruno de Almeida Leonel
Gestão de Projeto Flávio Galvão Produção Executiva Natalia
Christofoletti Barrenha Assistente de Produção Nikolas Castanha
Projeto Gráfico Diego Ribeiro e Amilcar Packer Comunicação e
redes sociais Beatriz Macruz Tradução e legendagem 4Estações,
Cristina Alvares Beskow, Daniel Maggi Balliache e Nicolau Bruno
de Almeida Leonel Debate María Gabriela Aimaretti e Yanet
Aguilera
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CATÁLOGO | Organização Cristina Alvares Beskow e Nicolau
Bruno de Almeida Leonel Autores Jorge Sanjinés, Cristina
Alvares Beskow, Maria Alzuguir Gutierrez, María Gabriela
Aimaretti, Mariano Mestman, Nicolau Bruno de Almeida Leonel
e Yanet Aguilera Tradução Cristina Alvares Beskow e Nicolau
Bruno de Almeida Leonel Revisão Nicolau Bruno de Almeida
Leonel, Cristina Alvares Beskow e Paula Vaz de Almeida (texto
de apresentação) Arte da capa Diego Ribeiro e Amilcar Packer
CCSP Emi Sakai (edição) e Solange de Azevedo (projeto gráfico)
AGRADECIMENTOS | Daniel Maggi Balliache, David Wood, Diego
Cordes, Flávio Higuchi, Hernani Heffner, Iván Sanjinés, Jaiê
Saavedra, Leticia Santinon, María Aimaretti, Maria Gutierrez,
Mariano Mestman, Mónica Bustillos Troche, Pedro Lijeron Vargas,
Teresa Sanches e Yanet Aguilera. E muito especialmente a Jorge
Sanjinés e à Fundación Grupo Ukamau
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Produção
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