
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Cristina dos Santos Ferreira

Bricolagem e Magia das Imagens em Movimento: 

 O cinema de Moustapha Alassane

Natal 

      2014



Bricolagem e Magia das Imagens em Movimento: 

O cinema de Moustapha Alassane 

Tese  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, como requisito
parcial  à  obtenção  do  título  de  Doutora  em
Ciências Sociais

Área de concentração: Ciências Sociais

Orientadora: Profa. Dra. Lisabete Coradini

Natal

 Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN

2014



UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede
Catalogação da Publicação na Fonte

Ferrreira, Cristina dos Santos.
Bricolagem  e   magia   das    imagens    em   movimento :  o cinema  de 

Moustapha Alassane / Cristina dos Santos Ferreira. – Natal, RN, 2014.

192 f. : il.

      Orientadora: Profa. Lisabete Coradini

Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Porgrama de Pós-Graduação
em Ciências Sociais.

1. Bricolagem  –  Tese.   2.  Cinema Africano  –  Tese.   3. Animação
(Cinematografia). – Tese.   I.  Alassane,  Moustapha,  1942 –  II. Coradini,
Lisabete. III. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título. 

 RN/UF/BCZM                                                                            CDU 316.77:791.43



Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Tese intitulada: Bricolagem e Magia das Imagens em Movimento: crítica social e 
transnacional no cinema de Moustapha Alassane, de autoria da Doutoranda Cristina 
dos Santos Ferreira, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes 
professores:

_____________________________________
Profa. Dra. Lisabete Coradini – PPGCS - Orientadora

_____________________________________
Profa. Dra Angela Pryston – PPGCOM/UFPE

______________________________________
Prof. Dr. José Valter Pereira – IM/UFRRJ

______________________________________
Profa. Dra Tânia Lima – Depto. Letras/CCHLA/UFRN

______________________________________
Prof. Dr. Gilmar Santana – PPGCS/UFRN



Dedico a meus pais, 

Regina Célia pelo cuidado e carinho 

e  José  Teubner  Ferreira  (in  memorian)  pelo

aprendizado da equidade.



Agradecimentos

Agradeço a minha orientadora Profa. Lisabete Coradini pelo olhar parceiro e pelo
aprendizado ao longo deste percurso.

À  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior (Capes)  pelo
apoio à pesquisa;

Aos técnicos Otânio Costa e Jefferson Lopes da Secretaria da PPGCS pelo apoio e
atenção aos pós-graduandos;

Ào realizador  Moustapha Alassane por todo apoio e colaboração.

A meus irmãos José Artur Ferreira e Ricardo Ferreira pela acolhida, carinho e apoio
em muitos momentos;

Ao  amigo  Mamadou  Diop  pelo  apoio  e  carinho  no  momento  do  encontro  com
Alassane.

A minha amiga Soraia Vilela pelo apoio e pelas conversas à distância e a amiga
Cinthia Danielle (in memorian) pela luz que irradia.

Aos vizinhos e amigos, Jena Alves e Danúbio Gomes pela escutas, ombros amigos
e trocas de experiências como pós-graduandos. 

À  Mônica  Gomez  pela  acolhida  em  Ouagadougou  e  por  ter  me  apresentado  a
Moustapha.

Ao amigo Mahomed Bamba pelas conversas sobre cinema africano e contribuições
ao trabalho;

À  Janaina  Oliveira,  Rose,  Renato  e  Jorge,  colegas  da  comunidade  de  língua
portuguesa no FESPACO pelas trocas, olhares próximos e companheirismo;

Aos amigos e moradores do Condomínio da Vila, Angela, Carlos e Ed pela paciência
e amizade.

As minhas tias e tios Anna, Carmem, Maria Amélia e João Gilberto pela acolhida e
torcida.

Aos colegas de pós-graduação pelas trocas e por dividir também as angústias e
descobertas. 

http://www.capes.gov.br/


                       

O Homo sapiens sobreviveu porque nunca
parou de viajar.  Dispersou-se pelo planeta,
inscreveu  sua  pegada  depois  do  último
horizonte. Mesmo quando ficava, ele estava
partindo para lugares que descobria dentro
de si mesmo.
                                                   MIA COUTO



Resumo

No contexto de pós-independência dos países da região norte ocidental do continente
africano  e  do  posicionamento  crítico  e  discursivo  dos  sujeitos  frente  às  imagens
eurocêntricas  que  culminou  com  a  constituição  das  cinematografias  africanas,
destaca-se a obra do realizador Moustapha Alassane. Com uma prática voltada para
uma concepção particular das imagens em movimento, o autor nigerino reconstrói o
trajeto do encanto pela imagem à magia do movimento, criando sua lanterna mágica,
animando figuras e impressões de seu cotidiano, a partir do simples traço do desenho
à modelagem e criação de marionetes tridimensionais. Um discurso que se faz gesto
pela  bricolagem  de  elementos  que  estão  a  seu  alcance.  E  o  gesto  irônico  do
realizador transforma o cenário de um vilarejo no interior do Níger em um filme de
faroeste, uma oportunidade para se apropriar do mito que é associado ao da criação
do cinema no Ocidente. Este trabalho toma como referência os estudos de autores da
diáspora, da crítica pós-colonial e de teóricos africanos. Dessa forma analiso a obra
cinematográfica e a trajetória fílmica do realizador nigerino pela via de acesso da
chegada  das  cinematografias  africanas  ao  Brasil,  levando  em  conta  o  caráter
transnacional  dos  processos  sociais  contemporâneos,  (re)aproximando-nos  do
continente africano e da reflexão de combate ao racismo como um sistema-mundo.

Palavras-chave: Bricolagem. Cinema Africano. Cinema de Animação



Abstract

In  the  context  of  Northwest  Africa's  post-independence and considering  a critical
posture to the Eurocentric images, that culminated in the establishment of an African
cinematography, the work of filmmaker Moustapha Alassane is emphasized in this
dissertation. With his focus on a particular conception of the  movement image, the
Nigerian author reconstructs a way that beginns with an admiration of the image and
ends at the magic charm of movement. Alassane creates his own Magic Lantern by
his efforts on animating figures and recreating impressions of everyday life. His work
includes the simple line of draw and many ways of modeling and culminates in the
final creation of three-dimensional marionettes. His discourse is established using the
bricolage of elements that are avaiable for him. In this sense, the ironic gesture of the
filmmaker transforms, for instance, the scene of a Niger's village in a western movie
– an opportunity to take and recreate this myth, that is traditionally associated to the
creation of cinema in the West. This dissertation takes as reference the Diaspora
studies and African theorists. I also analyze Alassane's film work having as a starting
point the arrival of African cinematography in Brazil. To do this I take into account the
transnational  nature  of  contemporary  social  processes  –  an  attempt  that
(re)approachs us (Brazilians) to the African continent and allows a wider reflection in
the sense of fighting racism as a world-system.

Keywords: Bricolage. African Cinema. Film animation. 



Résumé:

La contribution du réalisateur Moustapha  ALASSANE, parmi les expressions-phare
de la cinématographie africaine, est née au carrefour du mouvement d’indépendance
de la région nord-ouest de l’Afrique et de la critique à l’accent jusqu’alors carrément
euro centrique de la cinématographie sur le continent. Avec une conception singulier
du  rapport  entre  l’image  et  le  mouvement,  le  réalisateur  nigérien  reprend
l’enchantement de l'image cinématographique (une sorte de lanterne magique) par le
biais de figures de la vie quotidienne, en faisant recours soit au dessin, soit  à la
création de marionnettes en trois dimensions. Dans un mot, le réalisateur joue et
bricole  avec  les  éléments  qui  sont  à  sa  portée.  A  titre  d’exemple,  l’ironie  de
Moustapha  ALASSANE approche  la  scène  d'un  village  du  Niger  à  celle-ci  d’un
western, lui ouvrant la possibilité de s'approprier des mythes associés à la création
du cinéma dans l'ouest de l’Amérique. Nous utilizons les références de la diaspora
africaine e de les scientifiques africains. Finalement, nous étudions aussi l’ouvrage
du réalisateur nigérien par le biais de l'arrivée de la cinématographie africaine au
Brésil,  compte  tenu  des  dimensions  transnationales  des  processus  sociaux
contemporains et de l’envie de s’approcher de ce continent et de la réflexion au sujet
du combat au racisme vue comme un système – monde.

Mots-clés : Bricolage. Cinéma Africain. Dessin animé.
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Ao encontro do cinema de Moustapha
Alassane



Tantas cores e linhas para descrever a divisão de um extenso espaço em

unidades  disformes.  Os  mapas  nos  apresentam  fronteiras  desenhadas  pelos

homens. Estava diante do mapa do continente africano, podia visionar as fronteiras

de um vasto território além-mar. 

FIGURA 1: Mapa do Continente Africano com Estado do Níger.

Fonte: Ilustração nossa

Argélia, Líbia, Mauritânia, Mali, Chade, Nigéria, Benin, Burkina Faso e Níger.

A porção que representa o Estado do Níger está localizada ao centro da metade

superior da carta cartográfica. As linhas que a contornam insinuam outra imagem: o

desenho de um peixe.

A forma mais simples de carta geográfica não é aquela que hoje nos
parece a mais natural, ou seja, o mapa que representa a superfície
do  solo  como  vista  por  um  olho  extraterrestre.  A  primeira
necessidade de fixar os lugares no papel está ligada à viagem: é o
memorando  da  sucessão  de  etapas,  o  traçado  de  um  percurso
(CALVINO, 2010, p. 25). 

No mapa da América do Sul, vejo-me na região nordeste do Brasil, à beira do

oceano Atlântico, na cidade de Natal.  Não é a minha terra de origem, porém é de

onde estabeleço um ponto de partida, pois, como bem disse Calvino (2010), é do

impulso de nos deslocarmos que surge a necessidade de fixarmos um ponto no

mapa, assim começamos o traçado de um percurso. 

Estabelecido  o  ponto  de  partida,  volto  à  imagem do  peixe,  ou  melhor,  a

imagem  do  Estado  do  Níger,  situado  além  do  oceano  Atlântico,  no  interior  do

continente africano. No centro dessa imagem, marco um segundo ponto na carta

cartográfica,  a cidade de Tahoua.  Este não é o ponto de chegada,  não consigo

visualizá-lo ainda, mas é um sinal de que, daquele   lugar assinalado  afloram  outras



imagens, me indicando o percurso a seguir. É em Tahoua, no Níger, que vive hoje o

cineasta Moustapha Alassane. 

E  hoje  todos  os  lugares  começam por  ser  nomes,  lendas,  mitos,
narrativas. Não existe geografia que nos seja exterior. Os lugares –
por mais que nos sejam desconhecidos – já nos chegam vestidos
com nossas projeções imaginárias. O mundo já não vive fora de um
mapa, não vive fora da nossa cartografia interior. (COUTO, 2009, p.
78) 

Os mapas, desenhos, pinturas e relatos foram os primeiros a provocar nossas

projeções imaginárias sobre os lugares desconhecidos, depois vieram as imagens

técnicas: a fotografia, capaz de captar e registrar uma pequena fração do tempo

visível  em um quadro  único.   As  imagens estáticas  somaram-se para  simular  o

movimento, nos possibilitando outras formas de mapear o mundo, que surgiram com

o cinema.  As  possibilidades técnicas  de  nos aproximarmos de  lugares  distantes

crescem  vertiginosamente,  a  cada  dia.  Os  lugares  nos  chegam,  por  meio  de

imagens.  Situa-se  temporalmente  que  o  fenômeno  de  transformação  do  mundo

numa aldeia global teve início com a era das grandes navegações. O movimento da

globalização eletrônica foi precedido pelo período da globalização terrestre1. Porém,

os deslocamentos humanos pelo território global  já aconteciam desde os tempos

mais remotos.

A compreensão dos fluxos culturais globais se dá por meio de dimensões

fluidas,  são  paisagens  que  nos  permitem  construir  mundos  imaginados.  As

mediapaisagens2 são as paisagens que nos chegam por meio das mídias: imagens

do mundo criadas e difundidas eletronicamente pelas mídias.  

Percorrendo  as  mediapaisagens  do  cinema  de  animação  e  do  continente

africano, conheci o desenho animado  Kiriku e a Feiticeira –  Kirikou et la Sorcière

(1998).  O  cineasta  francês  Michel  Ocelot  viveu  parte  de  sua  infância  na  Guiné

Conakry. As cores que impressionaram seus olhos infantis pelas ruas de Conakry

foram inspiradoras dessa e de outras animações criadas por Ocelot. O balafon e o

cora  foram  os  instrumentos  musicais escolhidos  pelo  músico  senegalês Youssou

1 Os termos globalização terrestre e globalização eletrônica estão na trilogia Esferas.  SLOTERDICK, 
Peter Esferas II: globos: macroesferologia. Madrid: Siruela, 2004.
2 A noção de mediapaisagens está descrita na obra Dimensões culturais da globalização, do escritor 
Arjun Appadurai (Lisboa: Editorial Teorema, 1996).



N’Dour para criar os sons e ritmos da narrativa. A partir da representação de uma

história  oral  africana,  Ocelot  construiu  uma  aldeia  africana  imaginada.  Escolheu

como  personagem  principal  o  menino  Kiriku,  que  na  trama  busca  decifrar  um

mistério  oculto  por  trás  do  comportamento  maléfico  da  feiticeira  Karabá.  Ela  o

aprisiona e aterroriza o povo de sua aldeia. O enredo do filme não nos apresenta

uma simples  oposição  entre  o  bem e  mal. De  uma projeção  imaginária,  Michel

Ocelot criou uma história que escapa à visão maniqueísta subjacente a muitos filmes

de  animação  produzidos  pelos  estúdios  americanos,  como  alguns  filmes  dos

estúdios Disney3. 

O filme Kiriku e a Feiticeira marca, no cinema de animação, um movimento de

criação de novo modelo de representação imagético do continente africano. O autor

da narrativa partiu de sua experiência pessoal em um país africano e compôs sua

equipe  de  criação  com  integrantes  franceses  e  africanos.  A  animação  é  uma

produção  transnacional,  que  ultrapassa  as  fronteiras  de  estados  nacionais  e

congrega investimentos de vários países, como a França, Bélgica e Luxemburgo. A

trilha sonora foi composta por um músico senegalês e as vozes dos personagens

animados são de atores  africanos,  como  Theodore  Sibusiso  Sibeko e  Kombisile

Sangweni, gravadas em um estúdio na cidade de Dacar, no Senegal.  

A ideia de Ocelot levou-me a buscar outras mediapaisaigens animadas sobre

o continente africano, sua diversidade étnica e cultural. Encontrei alguns filmes de

animação  realizados  por  cineastas  africanos  de  origem e  da  diáspora.  Assisti o

desenho animado Bon Voyage Sim, disponibilizado no canal Youtube4. Aquele ponto

marcado no mapa do Níger adquirira um novo sentido, pois de lá começaram a

aflorar  outras  imagens,  criadas  e  animadas  pelo  realizador  nigerino  Moustapha

Alassane, autor desse filme que acabara de ver.

Outras  mediapaisagens dos  países  africanos5 chegaram  a  mim.  Eram

imagens criadas pelo antropólogo francês Jean Rouch e difundidas sob a forma de

filmes etnográficos. O Níger foi um dos espaços de atuação de um engenheiro que

se fez etnógrafo e foi o principal responsável pela concepção de uma antropologia

compartilhada (SZTUTMAN, 2009). Na concepção  de  Jean Rouch,  por meio de um

3 Mulan (1998), Tarzan (1999) e Mogli, o Menino Lobo (2003).
4  Disponível no canal Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=t2D2hC2CoQQ
5 Cursando a disciplina de “Pós-Colonialismo e Cinema” com a Profa. Dra. Lisabete Coradini e por 
colaborar na organização da Mostra Jean Rouch, em Natal.



diálogo pelo  cinema  surgia  a  antropologia  compartilhada,  prática  na  qual  a

construção do conhecimento era resultado de uma busca infinita e interativa entre

nativos e etnógrafos.

Os filmes Jaguar (1954-1967), Moi, un Noir (1958-1959) e Petit a Petit (1968-

1969) foram realizados por Jean Rouch com a participação de atores africanos, que

posteriormente narraram cenas das quais foram protagonistas. Os filmes de Rouch

acima  citados  se  tornaram  conhecidos  pela  denominação  etnoficções,  gênero

discutido  por  alguns  pesquisadores6 que  investigam  a  obra  do  cineasta  e

antropólogo francês. Moustapha Alassane fez uma pequena participação como ator

no filme Petit a Petit (Pouco a Pouco). Moustapha encontrou-se com Rouch quando

trabalhava no IFAN –  Institut Français de l'Afrique Noire de Niamey. Por meio do

antropólogo cineasta conheceu também o canadense Claude Jutra, que atuava no

National  Film Board of Canadá e que, posteriormente,  o aproximou do animador

Norman McLaren. Depois de realizar um estágio com duração de nove meses no

Canadá, Alassane retornou a seu país e realizou duas películas independentes, uma

delas foi  exatamente o curta  Bon voyage,  Sim (1966).  Seus filmes de animação

foram  os  primeiros  desse  gênero  produzidos  no  território  africano,  fato  que  lhe

garantiu o título de cineasta pioneiro do cinema de animação no continente e em seu

país, o Níger.

Somamos  os  dois  fluxos  imagéticos:  Bon  voyage  Sim,  o  filme  animado

realizado  em 1966,  uma sátira  política  sobre  a  viagem de  um chefe  de  estado

africano a um país vizinho, e a produção Petit a Petit de Jean Rouch, etnoficção na

qual Alassane representou um jovem funcionário de uma empresa africana fictícia. A

busca  por  produções  audiovisuais  de  cineastas  africanos  e  pelo  cinema  de

animação no continente e o acesso às obras do cineasta antropólogo Jean Rouch

foram realizados de forma compartilhada com atores e futuros realizadores africanos

no território do Níger. 

A partir desses fluxos de imagens meu olhar se voltou para a trajetória do

realizador  do  Níger,  Moustapha  Alassane,  e  para  os  caminhos  do  cinema  de

animação,  ficcional  e  do  documentário  por  ele  percorridos.  O que me atraiu  no

trabalho   desse  cineasta,  à  primeira  vista,  foi   sua   escolha   pela  linguagem  da

6 Ana Lúcia Ferraz (2010), Marco Antônio Gonçalves (2008) e Andrea Paganini (2009).



animação para tratar de uma situação política de forma satírica. Ao buscar mais

dados  sobre  sua  produção  fílmica,  percebi  que  havia  um  criativo  repertório  de

imagens e escolhas estéticas e representativas de um trabalho pioneiro no cinema

mundial e da África que poderia se configurar como objeto de tese. 

O primeiro passo para me aproximar da obra de Alassane foi a pesquisa em

meio eletrônico, através de uma busca na rede mundial de computadores, encontrei

apenas uma pequena publicação impressa com 24 páginas,  uma edição franco-

burkinabe publicada pelas Éditions de l'ɶil, em 2003. O livreto em língua francesa

apresenta o cineasta nigerino e é ilustrado com fotogramas de alguns de seus filmes

de animação.  Outras  fontes  de  acesso  ao trabalho do realizador  disponíveis  na

internet  eram entrevistas  publicadas em periódicos  eletrônicos sobre  as  culturas

africanas como a  Revista Africultures7 e um DVD lançado pela P.O.M Films com

quatro de suas principais obras, três filmes de animação e o faroeste paródia  Le

Retour  d'un  Aventurier,  além do documentário  Moustapha Alassane,  cineáste  de

possible, realizado por Maria Silvia Bazzoli e Christian Lelong, como faixa bônus da

mídia. A aquisição desse DVD e a continuidade da pesquisa pelos meios eletrônicos

possibilitou-me o acesso a informações sobre as demais produções do cineasta. No

entanto,  considerava que a  pesquisa  de campo,  a  realização de uma viagem a

cidade de Tahoua, no Níger, para um contato direto com o cineasta, seria necessária

e importante para o desenvolvimento da pesquisa. 

A fase inicial de coleta de dados e a revisão bibliográfica constaram de um

diagnóstico  sobre  o  contexto  da  investigação,  sobre  a  história,  publicações  e

pesquisas  que  abordam  os  cinemas  africanos,  focando  na  fase  dos  primeiros

realizadores e na produção imagética realizada nos territórios da África do Norte

Ocidental. A base teórica da pesquisa envolveu a revisão bibliográfica de textos dos

críticos pós-coloniais e autores da diáspora negra como Stuart Hall (2003, 1996),

Paul Gilroy (2001), Édouard Glissant (2005), Franz Fanon (2008, 2010), Appadurai

(2004), de autores africanos como Appiah (2010) e Achille Mbembe (2001, 2010,

2012).  A revisão de estudos sobre o antirracismo, elaborados por pesquisadores

como Sérgio Costa (2006), Nilma Gomes (2003) e Márcio Santos (2012), também foi

um complemento essencial para a justificativa e contextualização da temática.

7 http://www.africultures.com/php/.



Além de textos e estudos diversos sobre os cinemas africanos de autores

como  Paulin  Vieyra  (1975),  Hennebelle  (1978),  Manthia  Diawara  (1992),  Ruelle

(2005),  Meleiro  e  Bamba  (2007),  Barlet  (2012),  a  pesquisa  incluiu  a  revisão

bibliográfica  sobre  a  poética  e  os  primeiros  tempos  do  cinema  de  animação

(GRAÇA, 2006), (COSTA, 2005), (MACHADO, 1997). As reflexões sobre a trajetória

cinematográfica de Moustapha Alassane também me levaram à revisão de leituras

sobre  as  imagens  em  movimento  (DELEUZE,  2007,  2009),  sobre  o  cinema  e

imaginário (MORIN, 1997), sobre o cinema e o pós-colonial e as críticas às imagens

eurocêntricas (SHOHAT; STAM, 2005, 2006). 

Após  a  realização  do  exame  de  qualificação  em  2012,  dei  início  aos

preparativos para a viagem ao Níger, com intenção de realizar a fase de pesquisa de

campo em Niamey e Tahoua. O primeiro obstáculo encontrado foi o fato de o Brasil

não  possuir  relações  diplomáticas  com  o  Estado  do  Níger,  o  que  dificultava  a

entrada nesse país africano e a busca de recursos junto aos órgãos financiadores de

pesquisa para realizar a pesquisa de campo fora do Brasil. Entretanto, não foi esse o

maior empecilho para que eu chegasse até a cidade de Tahoua, no Níger. Nesse

mesmo período, final de 2012, o conflito instaurado por grupos islâmicos no Mali,

país que faz fronteira com o Estado do Níger, se intensificou e, no mês de janeiro de

2013, o governo francês realizou uma intervenção militar na região norte desse país.

Com isso,  os países vizinhos tornaram-se espaços potencialmente visados pelos

grupos radicais islâmicos e tal fato passou a dificultar muito a entrada de cidadãos

estrangeiros nesses países africanos. 

A solução encontrada para  não deixar  de  realizar  a  fase  de pesquisa  de

campo foi buscar uma forma de participar do FESPACO 2013, o Festival Panafricain

du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou aconteceria em Burkina Faso, de 23

de fevereiro a 2 de março de 2013, na cidade de Ouagadougou. Fiz contato com

uma cineasta francesa, Mônica Blanc Gomez, proprietária da produtora de filmes

Veenem  Films  em  Ouagadougou,  por  indicação  do  coordenador  do  projeto  de

exibição de filmes em comunidades rurais, o CNA (Cinéma Numérique Ambulant) em

vários países da região norte ocidental  da África. A Veenem Films, produtora de

filmes  coordenada  por  Mônica,  está  instalada  em  um  bairropopular  de

Ouagadougou, Wentenga. Ela  se  dispôs a  me receber e  alugar  um quarto em sua



casa (produtora) durante o Festival. Por ter organizado alguns festivais e mostras de

filmes, principalmente sobre filmes de animação em Burkina Faso, e ter participado

de várias edições do FESPACO, Mônica também é amiga de Moustapha Alassane e

me informou que ele estaria presente no FESPACO de 2013. 

O  passo  seguinte  foi  preparar-me  para  a  viagem  a  Burkina  Faso,  onde

finalmente teria a oportunidade do encontro presencial com o sujeito da pesquisa, o

realizador Moustapha Alassane. 

Se traçarmos uma linha reta no mapa-múndi saindo da cidade de Natal até o

continente africano, chegaríamos ao norte do Estado de Angola, próximo à fronteira

com a República do Congo. Porém, para se chegar à África por via aérea, o trajeto

menos honeroso é passando pelo continente europeu, embora a distância seja bem

maior. A oferta de linhas aéreas que interligarm o Brasil com os países do continente

africano é ínfima se comparada à de voos que interligam o Brasil  ao continente

europeu, fato que encarece o valor dessas passagens aéreas. Sendo assim, para

chegar a Burkina Faso, precisei passar pela França. 

O visto para entrada em Burkina Faso foi solicitado junto à Embaixada desse

país  no  Brasil.  O  procedimento  necessário  era  anexar  uma  justificativa  de

participação no Festival de Cinema e o pagamento de uma taxa administrativa. Os

conflitos que ocorriam no Mali, país vizinho a Burkina Faso, não impediram a cessão

do  visto  de  entrada  pela  Embaixada  para  estrangeiros  nem  a  realização  do

FESPACO, porém a segurança e a vigilância durante o período de realização do

evento foi intensificada, já que o risco de que houvesse alguma tentativa de atentado

não  estava  totalmente  descartado.  O  festival  reúne  realizadores,  produtores  e

pesquisadores de quase todos os países do continente africano, além de cidadãos

de  todas  as  partes  do  mundo,  principalmente  integrantes  de  organismos

internacionais,  agências  de  cooperação,  realizadores  europeus  e  das  diásporas

africanas. 

Cheguei à cidade de Ouagadougou no dia 19 de fevereiro de 2013, por volta

de 22h, alguns dias antes de o festival começar. A passagem pelo setor de imigração

do país ocorreu sem problemas. A produtora Mônica Gomez estava me aguardando

no aeroporto e a imagem que mais me impressionou da cidade de Ouagadougou,

nos primeiros momentos em que circulei com Mônica de carro, foi visualizar em uma



grande cidade africana uma enorme nuvem de poeira subindo intensificada pelos

faróis dos carros e mobiletes no trânsito frenético. Eu me sentia como se estivesse

dentro de um filme, fascinada pelo que via. A cada parada nos cruzamentos das

grandes avenidas,  vários jovens se aproximavam da janela do carro  oferecendo

chips  de  telefones  celulares  das  operadoras  locais.  Enfim,  estava  eu  em  solo

africano, pela primeira vez. 

No dia seguinte, já havia uma atividade programada, embora o festival  só

começasse  oficialmente  no  dia  23  de  fevereiro  de  2013,  um evento  paralelo,  o

terceiro Encontro de Cineastas de África, Brasil, Caribe e suas Diásporas – Cinema

ABCD, aconteceu entre os dias 20 e 22 de fevereiro em um local próximo à sede

oficial do festival panafricano. O único realizador brasileiro presente nesse encontro

era o cineasta Joel Zito Araújo, que também havia sido selecionado para concorrer à

premiação específica de filmes feitos por cineastas da diáspora negra e africana,

durante o FESPACO. O evento reuniu os principais cineastas africanos, sobretudo

os  pioneiros  como  Souleymane Cissé,  Idrissa  Ouedraogo,  Cheik  Omar  Sissoko,

entre outros. Foi um prazer muito grande tê-los tão próximos, depois de ter assistido

alguns de seus filmes no Brasil.

No  segundo  dia  do  evento,  Mônica  Gomez  me  apresentou  a  Moustapha

Alassane,  assim  que  ele  chegou  para  acompanhar  os  debates  do  encontro  da

ABCD. O realizador foi muito receptivo quando soube do meu propósito de encontrá-

lo ali, da pesquisa sobre sua obra que estava realizando e da intenção de marcamos

uma  conversa  específica  sobre  o  trabalho  que  eu  desenvolvia.  Marcamos  a

conversa para o dia 28 de fevereiro no saguão do hotel onde ele estava hospedado. 

Durante a programação do FESPACO, eu ainda o encontrei algumas vezes

informalmente, em meio à intensa agenda de eventos e filmes. Além da importância

do encontro com o realizador, a participação no evento também foi fundamental para

minha  investigação.  Circular  por  um espaço  onde  estavam reunidos  muitos  dos

pioneiros  cineastas  africanos,  dos  quais  eu  conhecia  parte  das  produções,  e

principalmente ver o grande burburinho dos jovens realizadores que concorriam com

seus primeiros filmes, observar as articulações das delegações de cada país, estar

presente no lançamento de um documentário  realizado sobre Souleymane Cissé

sobre a morte de Ousmane Sembéne, em que  os malienses  pediram ao público um



minuto  de  concentração  e  silêncio  pela  retorno  da  paz  em  seu  país,  foi  uma

experiência gratificante. 

A abertura  oficial  do  FESPACO  ocorreu  no  principal  estádio  esportivo  da

capital. Recebi o convite oficial do Coordenador Geral do festival para ocupar um

lugar  na  parte  da  tribuna  onde  estariam  todos  os  realizadores  e  principais

convidados  para  o  evento.  A cerimônia  de  abertura  do  festival  contou  com  a

presença do presidente do país Blaise Compaoré, que está no poder desde 1987,

assumido por meio de um golpe militar, quando o líder e governante anterior Thomas

Sankara  foi  assassinado.  A participação  da  população  no  evento  de  abertura  e

encerramento  do  FESPACO  é  significativa,  lotando  as  arquibancadas  do  maior

estádio do país.  Durante os dias do festival  acompanhei  muitas das sessões de

cinema de curtas, documentários e longas-metragem ficcionais que concorriam ao

prêmio principal do Festival e às premiações paralelas. As conversas informais e a

circulação pelos bastidores foram fundamentais para ter acesso a informações mais

atuais sobre os cineastas, sobre os filmes de Moustapha e de outros realizadores do

Níger. 

A entrevista realizada com Moustapha foi gravada em vídeo, e, para tradução

de algumas questões, contei com a colaboração do realizador senegalês Mamadou

Diop. Parti de um roteiro pré-elaborado de perguntas e a conversa durou certa de 40

minutos.  Muitos  dos  questionamentos  que  fiz  ao  realizador  foram  úteis  para

confirmar alguns dados que já havia conseguido por outras fontes. Um momento

significativo do encontro foi quando ele tirou do bolso de sua túnica uma câmera

fotográfica e registrou o momento, apontando a lente para mim. Ao final da conversa

também registramos o encontro com algumas imagens, como esta que vemos aqui: 

FIGURA 2 - Registro do encontro da pesquisadora e sujeito da pesquisa. Fonte: registro pessoal,
fotógrafo: Mamadou Diop



O encontro com o cineasta também proporcionou o acesso a alguns de seus

filmes que não foram comercializados em DVDs e que eu ainda não dispunha de

cópias. Ele me entregou uma mídia contendo gravações dos filmes animados mais

recentes que havia realizado. 

De volta ao Brasil, dei início à fase de análise dos filmes que trouxe e de mais

dois longas-metragens do diretor que consegui adquirir diretamente com a agente de

uma produtora portuguesa que irá distribuí-los comercialmente, a Mar Filmes.

A elaboração do texto final incluiu revisão bibliográfica e análise de textos

teóricos, análise da compilação de entrevistas publicadas em meios impressos e

eletrônicos, além de uma entrevista presencial com o diretor. A análise das obras

fílmicas associada a depoimentos e informações sobre os bastidores dos filmes,

sobre  os  atores  envolvidos  nas  produções  e,  sobre  outros  realizadores  que

conviveram com Moustapha Alassane,  como o  antropólogo francês Jean Rouch,

compõem o corpus principal do texto. 

Descrevi aqui, neste texto introdutório, os primeiros passos do percurso virtual

que  me  levou  até  a  obra  de  Moustapha  Alassane  até  o  momento  do  encontro

presencial com o realizador 

A trajetória que passa agora a ser explicitada, (re)começa pelas  Motivações

que me levaram a realizar a pesquisa, trecho composto pela justificativa, pertinência

da temática e do contexto de investigação para a área das Ciências Sociais. Uma

junção da minha trajetória acadêmica e profissional com a chegada e difusão das

cinematografias africanas no Brasil, a partir de um diagnóstico sobre os principais

festivais e mostras realizadas nos últimos anos e as intenções políticas e culturais

que os motivaram.

No segundo momento, parto dos primeiros tempos da chegada da atividade

cinematográfica na África Ocidental do Norte, quando no período colonial, no início

do século XX, os europeus e americanos difundiam a novidade do cinematógrafo.

Traço  algumas  características  dos  olhares  que  se  voltaram  para  o  continente

africano:  o  olhar  etnocêntrico  e  o  olhar  etnográfico.  Do  surgimento  das

cinematografias africanas, que inicialmente foi cerceada pelo poder colonial, até o

período   de  reação  e retomada  pelos  pioneiros  realizadores  africanos. O cinema



produzido por autodidatas do Níger e suas especificidades é discutido no item que

antecede a caracterização inicial da obra de Moustapha Alassane. 

O  capítulo  seguinte  é  dedicado  ao  universo  das  imagens  animadas  que

marca a trajetória de Alassane. Começo por discutir a (re)invenção do cinema pelo

realizador. Na sequência passo à análise de sua criação de desenhos animados,

nos quais os personagens sapos, por meio dos traços irônicos do animador, nos

motivam a refletir sobre a situação política dos estados africanos. Os sapos ganham

corpo  pelas  mãos  do  animador,  que  faz  deles  músicos  e  lutadores  de  arenas

públicas  nas  animações  em  stop-motion.  Traços  da  tradição  oral  e  da  tradição

iorubá8 também se fazem presentes nas obras de animação pela mesma técnica, ou

pelo traço artesanal do desenho realizado em suporte digital. O capítulo é finalizado

com a caracterização dos elementos da poética animada de Alassane. 

O terceiro capítulo trata das imagens do mundo de Moustapha e começa com

a chegada dos caubóis às telas africanas, introduzindo a análise do filme Le Retourn

d'un Aventurier.  Na segunda parte do capítulo,  discuto os dois longas-metragens

realizados  pelo  diretor  como  contraponto  à narrativa  da  paródia  faroeste  e

enfatizando a discussão do fazer cinematográfico que perpassa toda a trajetória de

Alassane. 

Por fim, traço algumas considerações finais no capítulo de fechamento que

discute os encontros, as contribuições e a transnacionalidade na obra do pioneiro

realizador do Níger.  

8 Tradição em África dos iorubas, seguidores da religião tradicional do orixás. (PRANDI, 2001).



Motivações

No  início,  viajávamos  porque  líamos  e
escutávamos,  deambulando  em barcos  de  papel,
em  asas  feitas  de  antigas  vozes.  Hoje  viajamos
para sermos escritos, para sermos palavras de um
texto maior que é a nossa própria vida.

Mia Couto



Pesquisar as cinematografias dos países africanos é mais um passo de um

percurso acadêmico e profissional. Surge também do desejo de melhor conhecer a

diversidade e as criações culturais de povos que fazem parte de nossa história, de

uma história que não nos foi contada. Marcas que habitam a memória dos corpos e

que se expandem em forma de som, de toques, de dança, de imagens, são parte da

memória do povo brasileiro e nos aproximam do continente africano.

Antes  de  seguir  em  frente,  é  preciso  rever  trechos  de  um  caminho  já

percorrido, avivo a memória do que levo comigo, na bagagem. No ano de 2005,

após terminar o mestrado em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais,

integrei um grupo de pesquisa da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização

e Diversidade do Ministério da Educação sobre “Realidades de Estudantes Negros

no  Ensino  Médio”.  Fui  umas  das  pesquisadoras  convidadas  a  realizar  uma

investigação sobre “Educação Formal e Informal nas Comunidades Negras Rurais”.

O projeto de pesquisa inseria-se no contexto de implementação da Lei 10.639/039 e

promoção de estudos e pesquisas para criação de políticas públicas de combate à

discriminação étnico-racial no Brasil. Escolhi a região nordeste do estado de Minas

Gerais como campo para a investigação, mais precisamente as comunidades negras

do  Baú,  Ausente  e  Quartel  do  Indaiá,  sediadas  nos  municípios  de  Serro  e

Diamantina.  Lá,  tive  oportunidade  de  conhecer  um  pouco  da  história  dos

antepassados  africanos  de  seus  moradores,  dialogando  com  mestres  que

transmitiam oralmente os saberes que lhes foram repassados. Um dos principais

objetivos dessa pesquisa era mapear valores expressos na tradição oral e debater

formas de inserção desses saberes na educação escolar. Após a divulgação dos

resultados desse trabalho10,  coordenei  um módulo de educação continuada para

professores  das  escolas  rurais  do  município  do  Serro,  com foco  na  “Educação

Quilombola e Relações Étnico-Raciais”. Dentre os materiais didáticos que selecionei

para  o  curso  de  formação  estavam  produções  audiovisuais  como  o  desenho

animado Kiriku e a Feiticeira, de Michel Ocelot, do qual já falei anteriormente.

9 Decreto Lei sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, e que tornou obrigatório 
o ensino da cultura e da arte africana na educação básica das escolas brasileiras.
10  Em parte publicada no artigo “Trocar saberes e repensar a escola nas comunidades 
negras do Baú, Ausente e Quartel do Indaiá”. In: Dimensões da inclusão no ensino médio: 
mercado de trabalho, religiosidade e educação quilombola. Brasília: MEC/Secad/Unesco, 
2006, p. 327-342.



Naquele momento, em diversas regiões do país, outros eventos que visavam

contribuir  para  o  debate  e  a  implementação  da  Lei  10639/2003  começaram  a

acontecer.  A I  Mostra  de  Cinema  Africano  –  Malembe,  Malembe,  realizada  em

outubro  de  2007,  foi  uma  iniciativa  conjunta  de  alunos  e  professores  das

Universidades  Federal  e  Estadual  de  Santa  Catarina  em  parceria  com  outras

instituições locais. A expressão que deu nome ao evento é de origem angolana, na

língua ibinda, falada na região de Cabinda, e significa: “devagar e sempre, se vai ao

longe”. Foram exibidos 15 filmes, longas-metragens ficcionais e documentários de

diversos países africanos como o Senegal, Guiné-Bissau, Mauritânia, Chade, e os

debates contaram com a presença de pesquisadores da temática11. Outra mostra12

com  a  mesma  proposta  aconteceu  em  Manaus,  no  ano  seguinte  durante  o

“Amazonas  Film  Festival”  numa  parceria  do  Departamento  de  Antropologia  da

Universidade Federal do Amazonas e a UFSC. 

Em novembro do ano de 2007 aconteceu o  I  Encontro de Cinema Negro

Brasil África13, organizado pelo cineasta Zózimo Bulbul, na cidade do Rio de Janeiro.

O principal  homenageado foi  o  cineasta senegalês Sembène Ousmane, um dos

pioneiros do cinema africano e senegalês. Os filmes de Sembène ainda hoje são

fonte inspiradora para muitos jovens criadores do continente africano e da diáspora.

O evento contou com a participação de quatro cineastas africanos: Ola Balogun e

Newton Aduaka da Nigéria;  Zezé Gamboa, da Angola, e Mansur Sora Wade, do

Senegal. Durante o encontro foram exibidos 12 filmes, alguns desses realizadores,

além de várias produções de realizadores da diáspora africana. Em sua sexta edição

(2012), o evento passou a ser nomeado IV Encontro de Cinema Negro Brasil, África

e Caribe. O cinema negro brasileiro, africano e caribenho é o foco dos encontros

promovidos pelo Centro Afro-carioca de Cinema Zózimo Bulbul, com o objetivo de

difundir  o  olhar  dos  cineastas  negros  sobre  a  identidade  brasileira  e  africana,

visibilizar a herança dos ancestrais africanos e promover a troca de experiências

entre os realizadores presentes, e com o público participante. Na última edição do

evento, o cineasta e pesquisador Manthia Diawara foi convidado para ministrar  uma

11 “Os cinemas africanos, entre a construção identitária nacional e o sonho panafricanista”, Prof Dr.  
Mahomed Bamba, UFBA, e “Discurso e Imaginação Africanista no cinema: geopolíticas e 
cronopolíticas  do nome de África”, do pesquisador Marcelo Ribeiro, Navi/PPGAS-UFSC.
12   http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2008/11/mostra-de-cinema-africano-de-manaus.html
13   http://afrocariocadecinema.org.br/os-encontros/i-encontro-de-cinema-negro-brasil-africa/

http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2008/11/mostra-de-cinema-africano-de-manaus.html


oficina  de  roteiro  e  história  do  Cinema  Africano  e  apresentou  o  documentário

Cinema Africano – Diálogo Entre os Cineastas Africanos.

A cineasta Lilian Solá Santiago14 foi a principal responsável pela organização

das quatro edições da Mostra de Cinema da África e da Diáspora Negra Espelho

Atlântico, três no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, que aconteceram de 2008 a

2010.  As  mostras  traçaram um panorama  contemporâneo  de  filmes  africanos  e

brasileiros da diáspora e foram realizadas em parceria com o African Film Festival de

Nova York15 com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Essa foi mais uma das

iniciativas pioneiras de difusão da produção cinematográfica africana e da diáspora

negra  no  Brasil,  assim  como  a  Mostra  de  Cinema  Africano16, que  desde  2007

acontece em Fortaleza, no Ceará. A sexta edição dessa mostra abordou a temática

“Oralidades Contemporâneas”  e  foi  promovida pelo Departamento de História  da

Universidade Federal do Ceará e pelo grupo de pesquisa “Trabalhadores Livres e

Escravos no Ceará – Diferenças e Identidades”. 

O I  Ciclo de Cinema e Debates África Contemporânea17 foi  realizado pelo

Núcleo de Antropologia Visual da UFRN em maio de 2009 e contou com a presença

de dois realizadores moçambicanos: Isabel Noronha e Camilo de Sousa. Durante a

mostra foram exibidos e debatidos filmes sobre as dinâmicas sociais, o cotidiano dos

moçambicanos, a saúde e a arte africana. Já residindo em Natal, essa mostra foi

mais  uma  oportunidade  para  que  eu  conhecesse  a  produção  dos  realizadores

africanos. Assistindo aos documentários de cineastas moçambicanos, passei a me

interessar  por  outras  produções  africanas  e  foi  nesse  momento  que  comecei  a

construir um projeto de pesquisa para o Doutorado, com intenção de ingressar no

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. 

Também  em  2009,  aconteceu  a  Mostra  50  Anos  de  Cinema  da  África

Francófona:  olhares  em reconstrução  e  identidades  reinventadas18,  integrando  a

programação do Ano da  França no Brasil.  Nessa  mostra  foram  exibidos  50 filmes

14  Diretora do documentário Família Alcântara (2004).
15 African Film Festival de Nova York, Link para o Festival: http://www.africanfilmny.org/
16 Coordenado pelos Prof. Dr. Franck  Ribard  e  Prof.  Dr.  Túlio  Muniz  da  UFC.
http://6mostradecinemaafricano.wordpress.com/2012/11/17/apresentacao/ 
17 O evento foi coordenado pela Profa. Dra. Lisabete Coradini, do Departamento de Antropologia da 
UFRN.
18 http://www.cinemaafricafrancofona.blogspot.com.br/, concepção e curadoria da Profa. Dra. 
Amaranta César, da UFRB.



tendo como temática central as questões de identidade e a diversidade cultural de

realizadores  africanos  e  de  alguns  cineastas  que  produziram  filmes  em  países

francófonos, como Jean Rouch. 

Durante a 13ª edição do Festival  do Filme Documentário e Etnográfico de

Belo Horizonte (2009), foi  realizada a Mostra Cinemas de Áfricas e um fórum de

debates – “A África Negra e seus cineastas”, visando contribuir para o conhecimento

e a reflexão sobre as cinematografias africanas. Foram exibidos filmes de: Ousmane

Sembéne (Senegal),  Djibril  Diop Mambéty (Senegal),  Idrissa Ouedraogo (Burkina

Faso),  Souleymane  Cissé  (Mali),  Flora  Gomes  (Guiné  Bissau),  Med  Hondo

(Mauritânia), Moustapha Alassane (Níger) e Safi Faye (Senegal).    

A Mostra África Hoje19, uma mostra voltada especificamente para a produção

de  documentários  africanos  com  exibição  de  24  longas  e  média-metragens,

aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2012. O primeiro festival no Brasil

dedicado  a  documentários  de  temática  africana  contou  com  a  curadoria  do

moçambicano Pedro  Pimenta,  organizador  do  festival  Dockanema,  que acontece

anualmente em seu país. 

A cada ano tem crescido o número e a diversidade de festivais e eventos que

dão  visibilidade  às  cinematografias  africanas  em  nosso  país.  Pela  amostragem

acima descrita percebemos que uma das motivações para a realização dos mesmos

é dar visibilidade a uma produção cinematográfica pouco conhecida pelo público

brasileiro. Entretanto, constato que a maioria dos festivais e mostras integra a pauta

das políticas públicas de ações afirmativas para promoção da igualdade racial  e

combate  à  discriminação racial  e  ao  racismo.  Uma agenda política  que vem se

consolidando ao longo dos últimos anos e que teve como um marco a promulgação

da Lei 10.639 em 2003, pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da

Silva. Mesmo que o reconhecimento da herança cultural dos povos africanos e a

inserção  do  estudo  da  história  da  África  e  cultura  africana  e  afro-brasileira  nos

conteúdos escolares tenha sido aprovada em uma Lei sancionada já há dez anos,

ainda não vemos uma ampla circulação de produtos culturais como as criações de

realizadores africanos e da diáspora negra pelo país. A difusão dos filmes africanos

e do cinema negro e diaspórico continua restrita à realização  de  eventos pontuais e

19  http://www.cenacine.com.br/?p=6620



festivais que acontecem principalmente em centros urbanos e não alcançam um

público significativo e proporcional às dimensões do Estado brasileiro. 

A chegada de filmes africanos ao Brasil pela via da distribuição comercial é

ainda uma raridade. Nos últimos anos, um único título foi exibido comercialmente

nos cinemas brasileiros: Un homme qui crie (O homem que grita, 2010), do cineasta

Mahamat-Saleh Haroun, do Chade. O filme entrou no circuito comercial e foi exibido

pela  rede  Cinemark  em algumas capitais  brasileiras,  dentro  da  programação  do

circuito  de arte  “Cine Cult”20.   O filme do diretor do Chade, radicado na França,

recebeu  um Prêmio  do Júri  no  Festival  de  Cannes,  edição de 2010,  o  que lhe

garantiu maior visibilidade e a garantia de sua distribuição internacional.  

Se  a  exibição  de  produtos  culturais  midiáticos  de  autores  dos  países  do

continente africanos ainda é restrito,  são também recentes iniciativas como a do

canal  TV  Brasil21 de  realizar  a  série  de  programas  televisivos  “Nova  África:  um

continente, um novo olhar”22.  Os programas são exibidos semanalmente em rede

nacional  aberta  e  abordam  temáticas  como  os  meios  de  comunicação,  os

movimentos populares, arte urbana, mapeando parte da diversidade cultural de pelo

menos 30 dos 54 países do continente africano.  

 A promoção de fóruns de debates com pesquisadores das cinematografias

africanas associada à  presença de realizadores do cinema dos países africanos

amplia  o  repertório  reflexivo  sobre  a  diversidade  da  produção  cinematográfica

africana em nosso território. Nesse sentido, as discussões podem contribuir para a

desconstrução  da  ideia  de  uma  África  única,  um  imaginário  que  encobre  a

diversidade  de  um  continente  e  que  foi  difundido  aqui,  consequência  de  um

processo  de  desconhecimento  histórico,  político  e  geográfico  das  realidades  do

continente africano e das culturas africanas contemporâneas, por grande parte da

população brasileira. Entretanto, a ideia da construção de uma “unidade africana”

não é reflexo somente de nosso distanciamento histórico do continente africano,

mas    também   da  disseminação  das  variantes   do   pensamento   pan-africanista

20  O “Cine Cult” é um projeto que consiste na programação de filmes alternativos na Rede Cinemark 
Brasil. Atualmente, essa programação é realizada em 29 complexos, distribuídos por 19 Cidades do 
Brasil. https://www.facebook.com/cine.cult/info  
21   Integra a Rede EBC (Empresa Brasil de Comunicação)
22 http://tvbrasil.ebc.com.br/novaafrica 

http://tvbrasil.ebc.com.br/novaafrica


difundido  por  muitos  intelectuais  afro-americanos,  africanos  e  diaspóricos,  como

será abordado mais adiante.

As primeiras mostras de filmes africanos organizadas no Brasil caracterizam-

se por exibir filmes realizados pelos pioneiros da cinematografia de alguns países da

África do Norte Ocidental como o Mali, Senegal, Mauritânia, Burkina Faso e Níger.

Todos  os  países  que  acabo  de  citar  são  francófonos  e  o  acesso  às  produções

desses  cineastas  tem  sido  facilitado  pela  política  de  difusão  da  Cinemateca

Francesa no Brasil, sediada na cidade do Rio de Janeiro. A partir de solicitações das

comissões  organizadoras  das  mostras,  que  normalmente  são  compostas  por

organizações da sociedade civil, instituições federais de ensino e órgãos públicos,

as  obras  são  emprestadas  gratuitamente  mediante  obrigações  contratuais  que

incluem o pagamento das despesas de envio e devolução em prazos previamente

estabelecidos. 

Eventos como o CinePort e o FestFilms – Festival do Audiovisual Luso-Afro-

Brasileiro, que aconteceu no estado do Ceará em 2012 e teve sua segunda edição

em novembro  de 2013,  promoveram o intercâmbio  de  produções  realizadas por

cineastas de países lusófonos. São iniciativas que congregam interesses político-

culturais  e  econômicos  dos  integrantes  da  Comunidade  dos  Países  de  Língua

Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São

Tomé e Príncipe, e Timor Leste). 

O African Film Festival de Nova York foi um dos parceiros da realização da

Mostra de Cinema da África e da Diáspora Negra Espelho Atlântico nas cidades de

São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse festival, que acontece há 20 anos na cidade de

Nova  York,  é  como  inúmeros  outros  festivais  que  procuram  difundir  as

cinematografias africanas por diversos países do mundo23 e, com isso, fazer circular

filmes de cineastas africanos e da diáspora para as plateias ocidentais. A chegada

dessas produções e a realização de mostras e festivais sobre os cinemas africanos

no  Brasil  passaram  a  integrar  um  circuito  de  exibição  alternativo  internacional.

Algumas  das  mostras  tiveram  a  presença  dos  cineastas  criadores,  como  os

Encontros de Cinema Negro Brasil África e Caribe no Rio de Janeiro, possibilitando

maior diálogo com o público participante. 

23  African Diaspora International Film Festival (Nova York), Pan African Film & Arts Festival (Los 
Angeles),Festival de Cine Africano de Córdoba (Espanha), Helsinki African Film Festival (Finlândia).



Parto da caracterização de duas categorias configuradas a partir da mediação

dos organizadores dessas mostras de filmes, para dar continuidade à reflexão sobre

a pertinência do estudo proposto, essas categorias são a dos Cinemas Negros e a

dos Cinemas Africanos. 

1.1.    Os Cinemas Negros

A participação do público das diversas regiões brasileiras nas mostras e sua

propagação  pelo  país  possibilitam  a  difusão  de  imagens  contemporâneas  e

históricas sobre o continente africano e o cotidiano da população negra e africana

pela diáspora. Com isso, opera-se um processo de identificação simbólica, que se

dá pelo acesso às representações cinematográficas que evocam a herança cultural

negra na tela (BAMBA, 2007). Sendo assim, os eventos assumem uma dimensão de

recepção diaspórica, já que os filmes proporcionam um reencontro simbólico com a

cultura  dos  antepassados  africanos.  Uma  herança  cultural  que  foi  negada  e

invisibilizada por um longo tempo. 

Esse é um dos sentidos políticos e históricos pelos quais os organizadores

das  mostras  difundem  os  Cinemas  Negros,  trazendo  para  o  foco  os  produtos

culturais de autoria dos realizadores negros africanos, assim como de realizadores

negros das diásporas. A opção que faço de trazer aqui a categoria do Cinema Negro

sempre no plural surge da intenção de enfatizar a diversidade de enfoques adotados

pelos realizadores. Os encontros são momentos-chave para visibilizar o olhar que

reforça o pertencimento étnico, o olhar que renova a ligação da diáspora negra com

a terra de origem, reivindicar o direito à autorrepresentação e combater o racismo

contra a população negra e africana no espaço midiático. 

É fundamental recuperar aqui que essas ações afirmativas resultam  de um

processo  histórico  deflagrado  pelos  movimentos  antirracistas,  iniciado

principalmente  pela  militância  dos  movimentos  negros  brasileiros24.  Embora  as

associações  do  movimento  negro  no  Brasil  existam desde  o  começo  do  século

passado, foi somenteno final da década   de   1970   que   esses movimentos sociais

24 A noção de movimentos negros traduz de forma mais consistente a dimensão de multivocalidade, 
pluralidade e plasticidade existente neste movimento social. Márcio André de Oliveira dos Santos. 
Políticas raciais comparadas: movimentos negros e estado no Brasil e Colômbia (1991-2006), 
Instituto de Estudos e Políticas Sociais da UERJ, 2012.



ressurgiram  na  cena  política  brasileira.  Em  1979,  o  MNU  –  Movimento  Negro

Unificado,  passou  a  denominar  coletivamente  vários  grupos  antirracistas.  Três

momentos  posteriores  marcaram  uma  mobilização  das  organizações  que

compunham o MNU em torno das ações antirracistas. O primeiro momento ocorreu

em 1988, com a discussão em torno da promulgação do novo texto constitucional,

no ano que coincidia com o centenário da abolição da escravidão. Em 1995, ocorreu

uma segunda mobilização importante  durante  a  comemoração dos 300 anos da

morte de Zumbi dos Palmares. A terceira mobilização se deu durante a preparação

para a III Conferência Mundial contra o Racismo, que foi realizada em Durban, no

ano de 2001. 

O processo de mobilização iniciado pelo MNU e o crescente movimento de

redemocratização  do  país  criaram  um  cenário  propício  para  que  ações  não

discriminatórias e antirracistas fossem implantadas. Em 2002, durante o governo de

Fernando  Henrique  Cardoso,  foi  constituído  o  primeiro  Programa  de  Ações

Afirmativas que buscava ampliar a participação dos negros, mulheres e deficientes

em cargos da administração federal. A primeira das universidades públicas federais

a implantar programas de ações afirmativas foi a Universidade Estadual do Rio de

Janeiro (UERJ). No ano de 2003, o governo de Luís Inácio Lula da Silva criou a

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial – Seppir – e, por meio do

Decreto-Lei 10.639, instituiu a obrigatoriedade de inserção nos currículos escolares

do ensino da História da África e da cultura africana e afro-brasileira.  

Em sua  tese,  o  pesquisador  Márcio  Santos  (2012)  comparou  as  políticas

raciais do 

Brasil  e  da  Colômbia, constatando  que  mesmo  que  não  esteja  livre  de

representações essencialistas de raça ou etnicidade, o uso do termo “política racial”

atualmente é conhecido por seu conteúdo antirracista, justamente porque prevê que

as políticas sociais com corte racial  visam corrigir  desvantagens provocadas pela

discriminação social e pelo racismo. O que se propõe são ações para redução das

“desigualdades  que  se  acreditam  ancoradas  no  racismo  institucional  e  na

discriminação social presente nas relações sociais” (SANTOS, 2012, p. 102).

Pelo cumprimento do compromisso histórico e político de reaproximação da

nação brasileira  com as   nações   africanas,   reafirmado pela presença da diáspora



negra e africana no Brasil, os filmes produzidos por cineastas negros e africanos são

objetos de um novo investimento semântico (BAMBA, 2007a). 

A  difusão  do  cinema  negro  diaspórico  coloca  em  discussão  também  a

representação do negro no cinema e na mídia brasileira. Muitos dos papéis que os

atores negros e negras assumem nas narrativas ficcionais reforçam estereótipos

negativos e discriminatórios historicamente associados à população negra. Portanto,

é  profícuo  e  necessário  estabelecermos  um  diálogo  constante  com  outras

cinematografias que apresentam uma diversidade de olhares e representações das

populações negras e da diáspora africana. 

A pesquisadora Nilma Gomes (2003), ao refletir sobre a cultura negra, afirma

que qualquer adjetivação de uma cultura resulta de uma construção social, política e

ideológica que assume validade política e identitária em um contexto social em que

há discriminação. Da mesma forma, a caracterização de um grupo de filmes como

parte  integrante  da  categoria  dos  Cinemas  Negros  propõe  a  reafirmação  da

importância da herança cultura africana para a população do Brasil, como também

objetiva  construir  uma  representação  da  população  negra  distinta  da  que  foi

historicamente difundida pelos meios de comunicação em nosso país, protagonizada

pelo  olhar  de  produtores  e  realizadores  negros.  A retomada do  debate  sobre  a

autorrepresentação não significa que somente os realizadores negros podem falar

por si, mas reforça a constatação de que em um país tão diverso como o nosso, a

presença  de  cineastas  negros  no  cenário  audiovisual  ainda  é  ínfima.  Portanto,

garantir  a  visibilidade  de  uma  diversidade  do  olhar  também  passa  pela

democratização do acesso a produzir obras cinematográficas abordando temáticas

diversas.

Quando falamos em estereótipos e distorções, o que na maioria das vezes

está em jogo é o controle das representações por parte dos grupos historicamente

marginalizados  (SHOHAT;  STAM,  2006).  Frente  a  uma  estrutura  audiovisual

hegemônica, as comunidades que não estão representadas têm o direito de exigir

representações distintas  daquelas  que reforçam o preconceito  e  a discriminação

com relação à população negra, por exemplo.



1.2. Os Cinemas Africanos

 

Por um lado, a difusão da produção cinematográfica de realizadores negros e

africanos no Brasil assume uma importância política de reconhecimento histórico da

participação  dos  povos  africanos  na  formação  social  e  cultural  da  população

brasileira e de combate à discriminação racial, mas tem se firmado também como

um espaço para o debate sobre as produções, e principalmente sobre a categoria

dos Cinemas Africanos. 

A criação de eventos e mostras para difundir os Cinemas Africanos no Brasil

possibilita a criação de uma comunidade de recepção que se configura como um

espaço  para  reflexão  coletiva  sobre  os  filmes  exibidos,  assim  como  criam-se

contextos de exibição fora do continente africano com a promoção da experiência de

recepção transnacional (BAMBA, 2010). 

Pesquisadores que discutem a temática, como Diawara (1992), Barlet (2012)

e Bamba (2007), estão atentos para as leituras que se fazem implícitas ao uso do

termo, herança de uma recepção eurocêntrica dos filmes realizados por cineastas

dos países do continente africano que tendem a considerá-los como um gênero

cinematográfico, o do  cinema africano. Reforçar a ideia de que existe um  cinema

africano no singular é trilhar o caminho aberto pelo cineasta senegalês Paulin Vieyra

(1975),  um  dos  pioneiros  da  pesquisa  sobre  o  cinema  produzido  nos  estados

africanos25.  Quando Vieyra  iniciou suas pesquisas sobre a temática,  constatou a

inexistência de um significativo corpo fílmico em cada país da África Ocidental que o

permitisse  realizar  estudos  sobre  as  especificidades  de  cada  uma  dessas

cinematografias  nacionais.  Mesmo  assim,  produziu  um  estudo  historiográfico

destacando  os  filmes  e  cineastas  de  cada  país  e  organizou  suas  investigações

cronologicamente em uma obra de dois tomos, o primeiro destacando o cinema das

origens  até  1973,  e  o  segundo  discutindo  as  obras  realizadas  a  partir  de  1973

(BAMBA, 2008). 

Abordar os Cinemas Africanos como categoria nos leva a uma reflexão mais

acurada sobre a diversidade e as distinções entre as indústrias cinematográficas do

continente africano.   O   Egito    foi    um    dos   países   que   iniciou  sua  produção

25 VIEYRA, P. Soumanou. Le cinéma africain: des origines à 1973. Paris: Présence Africaine, 1975.



cinematográfica  em  192826,  seguindo  um  modelo  industrial,  criou  estúdios  de

filmagem  que  chegaram  a  lançar  cerca  de  50  filmes  por  ano.  Olhando  para  a

cinematografia egípcia na metade no século passado, observamos uma ênfase para

realização  de  filmes  ficcionais  do  gênero  melodramático,  uma  produção  que  foi

influenciada principalmente pela Revolução Nasseriana de 1952. Anos depois, com

o episódio do ataque de Israel à nação árabe, em 5 de junho de 1967, o clima de

revolta  deflagrado incentivou um grupo de intelectuais e cineastas a fundarem a

Associação do Cinema Novo (Gama'at as cinema al guedida). O grupo chegou a

publicar um manifesto em 1968 e, com sua presença no Festival de Damasco, em

1972, denunciaram a ausência de autenticidade e o caráter híbrido observado no

cinema de seu país em uma declaração que buscava a emergência de um cinema

novo  com destaque  para  a  criação  de  outras  formas  de  diálogo  com a  cultura

egípcia, rompendo com um modelo que imitava o Ocidente (HENNEBELLE, 1978).

Nesse período, muitos jovens cineastas egípcios pretendiam negar de vez a tradição

hollywoodiana  no  Nilo  (STAM;  SHOHAT,  2006).  No  ano  de  2010,  aconteceu  na

cidade de São Paulo uma mostra27 que reuniu alguns clássicos do cinema egípcio, o

público brasileiro teve acesso a produções que somente circulam no Egito e em

países do mundo árabe. Mesmo tendo decaído nos últimos 20 anos, a produção de

cinema egípcia já alcançou números significativos28 se comparada a produções de

muitos países do Ocidente. 

A cinematografia de países como o Marrocos, a Tunísia e a Argélia, situados

na região conhecida como Magrebe, o oeste muçulmano, já que o termo “Mahrib” ou

“Maghreb” em árabe significa “oeste” tem também suas particularidades. A produção

de filmes na região  começou em 1965,  na  Argélia,  seguida pela  Tunísia  e pelo

Marrocos. Um importante festival de cinema, as Journées Cinématographiques de

Carthage (JCC) surgiu em 1966 e até  hoje é    um    dos    espaços de circulação de

26 O primeiro longa-metragem Laila, Istefane Rosti.
27 Disponível em: http://imo2010.icarabe.org/ “Imagens do Oriente 2010 – Clássicos do Cinema 
Egípcio”. 
28 Entre 1933 e 1963 foram produzidos mais de 1000 filmes de ficção que partilhavam um 
conjunto de  traços específicos, particularidades e propriedades características que 
constituem uma escola do cinema egípcio. Disponível em: http://www.festival-
cannes.fr/pt/article/57981.html.



produções de muitos países do continente africano. O surgimento e a consolidação

do cinema argelino tem relação com a luta da Frente de Libertação Nacional (FLN)

nesse país. Nos anos 1960, várias eram as organizações que apoiavam a produção

de filmes, três organizações para o desenvolvimento do cinema foram criadas nessa

década na Argélia,  dentre elas o Office National  pour le Commerce et  l'Industrie

Cinématographique  (Oncic).  Apesar  das  intenções  de  que  o  cinema  argelino

assumisse  um  papel  revolucionário,  essa  função  não  foi  cumprida,  segundo

ressaltam alguns historiadores como Lotfi Maherzi, mesmo assim, a Argélia produziu

cerca de 120 filmes até o início dos anos 2000 (ARMES, 2007). O Marrocos assumiu

a liderança da produção de longas metragens na região do Magrebe, realizando 150

filmes até 2004, porém é a Tunísia que, mesmo com o menor número de produções,

apresenta uma filmografia mais criativa, além de realizar o festival de cinema em

Túnis (JCC). Fazem parte da cinematografia tunisiana filmes que rompem tabus de

representação  do  corpo  feminino  como  os  filmes  do  cineasta  Férid  Boughedir

(BAMBA, 2012) e um curta-metragem intitulado Entradas Proibidas, de Ridha Behi

que  trata  das  frustrações  sexuais  da  juventude  e  da  alienação  pelo  turismo

(HENNEBELLE, 1978). 

A distinta forma de distribuição da recente produção audiovisual da Nigéria é

quase uma história à parte ao percurso da produção cinematográfica no continente

africano. O número de filmes anualmente realizados em formato digital e distribuídos

em DVDs ultrapassa um milhar. A indústria nigeriana de audiovisuais ficou conhecida

como Nollywood (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011). Os atores e atrizes hollywoodianos

são fonte de inspiração para a criação das narrativas repletas de efeitos especiais,

cenários rebuscados e adereços extravagantes utilizados nos vídeos. 

Entretanto,  a  indústria  cinematográfica  na  Nigéria  começou  com  alguns

cineastas independentes que realizavam filmes em iorubá, como Ola Balogun. Ajani-

Ogun foi  feito  em 1975 e seu sucesso junto  ao público nigeriano impulsionou a

criação de novas narrativas que contaram com a participação de atores de várias

companhias  de  teatro  itinerantes.  Os  filmes  em iorubá,  além de  abordar  temas

históricos e tradicionais e procurar  restaurar  uma antiga visão de mundo iorubá,

seguem um modelo de representação herdado do teatro e da tradição oral. Uma

demanda   por   imagens   locais e por   filmes   que tratassem   de temáticas como a



corrupção  e  a  poligamia  tornou-se  evidente,  o  que  proporcionou  não  só  o

crescimento da produção de vídeos em iorubá, mas também abertura de um nicho

de mercado para difusão de outros produtos realizados em formatos caseiros ou

digital e distribuídos em DVD (BALOGUN, 2007). 

Os vídeos de Nollywood são histórias que colocam o espectador nigeriano em

contato com um mundo glamouroso com belos carros, casas suntuosas e tramas do

cotidiano  com  as  quais  se  identificam.  O  assíduo  espectador  de  um  filme

nollywoodiano é  capaz de imaginar  e  acertar,  sem muito  esforço,  seu desfecho.

(DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011). O principal atrativo dessas produções em vídeo são

as  fantasias,  e  os  desejos  e  alegorias  que  evocam,  motivos  do  seu  sucesso

comercial.  Nollywoood  “se  apropria  da  modernidade  e  a  canibaliza,  ao  mesmo

tempo que a culpa da destruição das tradições africanas” (DIAKHATÉ; DIAWARA,

2011,  p.  71).  O  que  garante  a  acessibilidade  e  ampla  distribuição  dos  filmes

nollywoodianos  é  a  informalidade  e  o  modo  artesanal  de  produção  que  os

realizadores lançam mão. A Nigéria é um dos países africanos que pouco se faz

presente em grandes festivais de cinema no continente e na diáspora, porém os

filmes de Nollywood parecem atender bem ao público local (BAMBA, 2008). 

A  produção  cinematográfica  recente  da  Nigéria  tem  gerado  estudos  e

trabalhos acadêmicos que procuram discutir seu impacto junto ao público africano,

seja  o  nigeriano,  ou  de outros  países  que  consomem os DVDs distribuídos  por

Nollywood. O fato de que as imagens endógenas superam as imagens importadas,

para o deleite  do  público  local,  é  visto  como um avanço,  conforme apresenta  o

crítico e pesquisador Olivier Barlet (2012). O desafio está colocado sobre a melhoria

da qualidade técnica e sobre os conteúdos abordados, torna-se urgente investir em

mais reflexões sobre as imagens produzidas e sua representação (BARLET, 2012). 

As três experiências de constituição de indústrias cinematográficas e formatos

de distribuição de filmes em espaços distintos do continente africano acima citadas

já demonstram o quão diverso é o território cultural da produção cinematográfica do

continente. Os Cinemas Africanos são muitos e acredito que qualquer estudo sobre

a temática deva levar em conta a diversidade e as características que distinguem as

diversas cinematografias dos países do continente africano,  procurando destacar

suas  especificidades. No   entanto,   muitos   dos    estudos  e análises das criações



cinematográficas dos realizadores africanos concentram-se em discutir as principais

temáticas  abordadas  e  as  tendências  político-culturais  seguidas  por  alguns

realizadores (BOUGHEDIR, 2007; ARMES, 2007; HENNEBELLE, 1978). 

A reflexão  sobre  os  Cinemas Africanos será  retomada mais  adiante,  para

discutir o contexto de chegada do cinema na Região Norte Ocidental da África e

introduzir a caracterização da produção dos realizadores do Níger e de Moustapha

Alassane. 

Nesse  momento  em que  procuro  refletir  sobre  a  pertinência  da  pesquisa

proposta,  o  que  importa  é  a  compreensão  de  como a  ampliação  do  acesso  às

produções  culturais  contemporâneas  criadas  por  realizadores  dos  mais  diversos

países da África pode ampliar o debate sobre vida social, econômica e política de

suas populações, além de nos levar a refletir sobre a temática da transnacionalidade

da circulação de bens culturais.

1.3. Contextos transnacionais de ação

Dando continuidade a explicitar a importância e a pertinência deste estudo

para  a  área  de  investigação  das  Ciências  Sociais  em  um  período  no  qual  os

processos sociais  culturais e a ação política extrapolam os limites nas fronteiras

nacionais, o conceito de contexto transnacional de ação, elaborado pelo cientista

social  Sérgio  Costa  (2006),  torna-se  um  referencial  analítico  importante.  Os

contextos transnacionais de ação constituem-se de temas, estratégias e objetivos

que não se limitam ao espaço de um Estado-nação específico e abrangem atores,

estruturas de ação e discursos (COSTA, 2006). 

A difusão e as formas de aproximação com a diversidade cultural, política e

social  dos  países  do  continente  africano  e  a reflexão  sobre  o  combate  à

discriminação e ao racismo contra as populações negras diaspóricas e africanas que

a chegada dos Cinemas Negros e os Cinemas Africanos proporcionam em âmbito

nacional configuram um contexto de ação transnacional nos termos discutidos por

Sérgio Costa. 

Esses contextos são espaços de formação de opinião sobre temas que serão

objeto de atividades que ocorrem no espaço dos contextos nacionais.



No interior dos espaços de ação transnacionais, as assimetrias de
poder preexistentes não são obviamente suspensas. Elas se fazem
presentes na definição de repertórios e estruturas de ação na medida
em  que  se  pode,  através  do  controle  dos  mecanismos  de
financiamento  e organização das ações,  influenciar  a agenda e  a
dinâmica dos contextos  transnacionais  de ação (COSTA,  2006,  p.
126).

Destaco também os pensamentos de Stuart Hall (1996, 2003) e Paul Gilroy

(2001) para decifrar a complexidade dos processos que se desenvolvem a partir das

interações culturais que extrapolam as fronteiras dos estados nacionais. Esses dois

autores buscam, na história dos movimentos antirracistas britânicos e americanos,

referências para construir suas análises críticas. Centrando sua análise no Reino

Unido, Stuart Hall destaca dois momentos da resistência cultural desses movimentos

como formas de combate ao racismo. O movimento de criação do termo black como

estratégia na luta pelo direito à autorrepresentação foi a primeira fase do foco de

resistência  contra  as  práticas  racistas  dominantes.  A estratégia  proposta  pelos

movimentos intencionava desafiar e resistir para transformar os regimes dominantes

de  representação  foi  direcionada  primeiramente  para  a  produção  musical  e,  em

seguida,  para as obras literárias e cinematográficas.  Em um contexto em que a

população negra era tratada como “objeto”  e  não como sujeitos das práticas de

representação instituiu-se uma luta dessa população, para se ver representada, com

base na crítica ao grau de fetichismo e figuração negativa, além de uma tentativa de

romper com a simplificação e com os estereótipos (HALL, 1996)

Hall  (1996)  definiu  esse  período  como  o  campo  das  “relações  de

representação” e que precedeu a segunda fase, a qual ele identifica como a das

“políticas de representação”. Como pontua Costa (2006, p. 112),

A ideia de política de representação remete à constituição discursiva
do social e implica entender representação não como expressão e
apresentação pública de realidades e relações pré-constituídas, mas
como momento constitutivo das relações sociais.

É  na  segunda  fase,  a  das  “políticas  de  representação”  que  Hall  (1996)

reconhece o fim do sujeito centrado no  black people  (COSTA, 2006).  Se são as

referências binárias e fixas que organizam os movimentos racistas, os movimentos

antirracistas  não devem se limitar  a  uma forma de representação da  população



negra  que  reproduza  as  mesmas  polaridades.  Tornava-se  necessária  a

desconstrução do próprio sistema de representação para o investir em uma política

de representações. O que significava buscar a différance no interior dos binarismos

revendo as interseções entre categorias como as de raça, etnia, classe e gênero. “É

precisamente na articulação dessas diferenças – todas elas móveis,  cambiantes,

construídas  no  momento  de  sua  manifestação  discursiva  –  que  o  sujeito  da

resistência antirracista pode se constituir” (COSTA, 2006, p. 113).  

Para  Hall,  a  forma  móvel  de  articulações  das  diferenças  se  dá  na

configuração  de  novas  etnicidades.  Na  concepção  desse  autor,  o  sujeito  e  a

etnicidade  se  constituem  de  forma  recíproca  simultaneamente,  “portanto,  novas

etnicidades são formações discursivas contingentes que permitem que um sujeito se

articule  e  se  posicione,  conforme  as  circunstâncias  e  possibilidades  existentes”

(COSTA, 2006, p. 114). 

Sérgio  Costa  (2006)  cita  o  exemplo  das  representações  ambivalentes  do

negro na sociedade britânica para exemplificar como Stuart Hall demonstra que a

política de representação não combate os estereótipos, mas procura desmontar os

sistemas  de  certezas  concebidas  por  essa  sociedade  para  representar  o  corpo

negro, por exemplo. 

Passando à contribuição de Paul Gilroy (2001), também integrante do grupo

dos estudos culturais negros, parto da concepção elaborada por esse autor, a partir

de estudos de W. E. B. Du Bois.  29O Atlântico Negro implica em: “formas culturais

estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas pelos – mas não mais propriedade

exclusiva  dos  -  negros  dispersos  nas  estruturas  de  sentimento,  produção,

comunicação e memória” (GILROY, 2001, p. 35).

Essas formas referencia-se no processo de difusão e reconstrução de uma

cultura  negra  que segue o  movimento  da diáspora  africana,  um movimento  que

prevê  reinvenções  e  novas  articulações  da  herança  cultural  africana  pelas

populações  diaspóricas,  “o  que  importa  são  as  possibilidades  que  surgem  de

produção de novas formas de comunicação e de compartilhamento intersubjetivo de

experiências e das novas criações” (COSTA, 2006, p. 116).

29 W. E. B. Du Bois , William Edward Burghardt Du Bois, sociólogo norte-americano e um dos 
fundadores do movimento pan-africanista. (APPIAH, 2010). 



Portanto, diáspora é um conceito útil porque implica a possibilidade de traços

comuns  que  garantem  a  circulação  de  bens  e  produtos  culturais  em  torno  do

Atlântico Negro. Por exemplo, no caso da população negra britânica que mantém

uma aproximação com as culturas caribenhas como forma de reinventar suas pontes

com  o  continente  africano  (COSTA,  2006).  A partir  da  ideia-chave  de  diáspora

podemos ver formas geopolíticas e geoculturais de vida. Essas formas resultam de

contextos que elas incorporam, modificam e transcendem (GILROY, 2001). 

Um segundo uso é enfatizado por Costa (2006) para a concepção de Atlântico

Negro  de  Gilroy.  O  sentido  político-normativo  passa  pela  constatação  de  que  a

história  da  diáspora  africana  se  constrói  fora  do  ambiente  formal  das  políticas

estatais e se constitui por meio de expressões como a música, dança e perfomance.

Confirma-se,  então,  o  que  Paul  Gilroy  chamou  de  “dupla  consciência”,  também

inspirado em Du Bois. Gilroy (2001) argumenta então que as culturas dos negros da

diáspora  podem  ser  vistas  como  expressões  das  ambivalências  geradas  pela

modernidade  e,  por  sua  localizações  dentro  dela.  Uma  forma  ambivalente  de

inserção  na  história  que  é  caracterizada  por  uma exclusão  da  vida  política  dos

Estados-nação, e por outro lado, pelo processo de efetiva inclusão no projeto de

construção do mundo moderno (COSTA, 2006). 

A sugestão  de  Gilroy  é  que  se tome a contracultura  do  Atlântico
Negro não simplesmente como mais um repertório de manifestações
artísticas e culturais, dissociadas da política, mas como um discurso
filosófico que reinterpreta a modernidade e reconta sua história,  a
partir da perspectiva de quem sempre esteve de fora das narrativas
nacionais com seus heróis brancos (COSTA, 2006, p. 118).

O panorama de chegada dos cinemas africanos no Brasil  é decorrente do

processo de difusão e reconstrução cultural que segue o movimento da diáspora

africana,  um movimento  que produz novas  articulações  e  prevê reinvenções  da

herança  cultural  africana  pelas  populações  diaspóricas,  possibilitando  o

compartilhamento intersubjetivo de experiências e das novas criações. 

Os cinemas negros e os cinemas africanos se apresentam como cinemas

diaspóricos  e  têm um caráter  plural  e  descentrado,  como  foi  aqui  abordado.  A

difusão desses cinemas negros e africanos se constitui como uma estratégia que

contribui para a desconstrução dos sistemas de representação, seguindo  o rumo da



estruturação de uma política de representações,  como teorizado por Stuart Hall. A

política de representações busca desmontar os sistemas de certezas concebidas

por uma sociedade e não apenas combater os estereótipos.  

Portanto, considero que o pensamento dos dois autores citados, Gilroy e Hall,

juntamente com a concepção dos contextos transnacionais de ação, são referências

fundamentais para se refletir sobre a chegada e a difusão dos cinemas negros e

africanos no Brasil e a relação que estabeleço com a análise da obra do realizador

Moustapha Alassane neste estudo.

Neste momento, recorro a um terceiro pensador da diáspora negra, o filósofo

e poeta Édouard Glissant, da Martinica. Sua obra é também de grande importância

para  as  reflexões  sobre  identidades  e  entrecruzamento  de  culturas  na

contemporaneidade. 

A tese de Glissant  (2005) é de que as culturas do mundo permutam-se e

transformam-se quando colocadas em contato, umas com as outras, se crioulizam,

conclusão  que  o  levou  crer  na  desconstrução  das  identidades  fixas,  únicas  e

imutáveis.  Mas então como acontece e o que viria a ser a crioulização da qual fala

Glissant? O autor parte dos processos de povoamento das Américas para dizer que

os povos africanos que aqui chegaram, escravizados, desembarcaram despojados

de tudo,  até  mesmo de suas línguas.  Em terras americanas,  os  africanos pelos

poderes da memória juntaram os resíduos e recompuseram os rastros culturais e

criaram as linguagens crioulas e manifestações artísticas. 

Para Glissant, o pensamento do rastro, do resíduo se aplica aos dias atuais

de  maneira  mais  adequada,  rompendo  com  uma  falsa  universalidade  dos

pensamentos  do  sistema.  Segundo  ele,  para  que  o  fenômeno  da  crioulização

realmente ocorra, “os elementos culturais colocados em presença uns dos outros

devem ser obrigatoriamente ‘equivalentes em valor’” (GLISSANT, 2005, p. 21). Se

ocorre  o  processo  de  inferiorização  de  um  dos  elementos  culturais  que  estão

colocados em relação, a crioulização nos termos que esse autor apresenta não irá

acontecer.  A  revalorização  da  herança  africana  nos  contextos  diaspóricos,  por

exemplo, possibilita o restabelecimento do equilíbrio entre os elementos culturais em

contato. 



No caso dos cinemas africanos, a reflexão se dá em torno de como vemos

essas  cinematografias  e  de  que  forma  podemos  nos  despojar  de  um  olhar

impregnado por  uma visão eurocêntrica sobre o cinema produzido no continente

africano, implica mesmo um processo de descolonização do olhar e de uma abertura

para  vermos  os  realizadores  africanos  como  criadores  de  novas  estéticas

audiovisuais e os filmes africanos como produtos cinematográficos e não apenas

como imagens que nos chegam para retratar as realidades africanas, como dito por

Manthia Diawara (2007). 

Da  perspectiva  das  Ciências  Sociais,  compreender  os  processos

transnacionais de produção cultural a partir de um estudo sobre a trajetória de um

cineasta africano implica também reconhecer o caráter transnacional de combate à

discriminação racial e ao racismo. Como afirma Costa (2006, p. 12), “determinados

padrões de sociabilidade, constituídos historicamente, no âmbito local e nacional, se

transnacionalizam no bojo das redes dos movimentos sociais”. 

1. 4.  O contexto de pesquisa

Da perspectiva geopolítica, pode parecer absurdo, mas quando se apresenta

um estudo sobre um cineasta do Níger no Brasil,  o desconhecimento do espaço

geográfico do continente africano é tal que muitas pessoas ainda compreendem que

estamos a falar de um realizador de outro país do continente, a Nigéria. Como a

designação traduzida para a língua portuguesa para um cidadão nascido no Níger é

“nigeriano”, e usa-se o mesmo adjetivo para nomear a nacionalidade de que vem da

Nigéria,  o  equívoco  acaba sendo  reforçado.  Portanto,  opto  por  usar  no  texto,  o

adjetivo  “nigerino”  para  denominar  a  nacionalidade  dos  cidadãos  nascidos  no

território do Níger.

O território  que  hoje  constitui  o  espaço geográfico  do  Níger  era  parte  da

grande  extensão  de  terras  da  região  norte  ocidental  do  continente  africano  que

foram apropriadas pelo governo francês durante a expansão colonial iniciada no final

do século XIX. Como apresenta a Coleção sobre a História da África lançada pela

UNESCO  (2010)  no  Brasil,  “as  potências  europeias  se  arrogavam  o  direito  de

sancionar o princípio da partilha e da conquista de outro continente [...] de fato em

1885, já estavam  traçadas  as  linhas  da partilha  definitiva  da  África”  (UZOIGWE,



2010, p. 35). Após traçado o mapa, o imenso território além-mar apropriado pela

França  recebeu  o  nome de  África  Ocidental  Francesa  -  AOF.  Em 1902,  com a

conquista já quase concluída, o território do Níger, que pertencia ao antigo Império

Songhay, foi incorporado a AOF. Em 1922, o território passou a colônia da França e

em 1958,  transformou-se  em República  Autônoma  da  Comunidade  Francesa.  O

espaço  territorial  do  Níger  está  situado  no  interior  do  continente  africano  e  faz

fronteira  com os estados da Argélia,  Líbia,  Mali,  Burkina  Faso,  Benin,  Nigéria  e

Chade.

O contexto da pesquisa é esse estado africano que está situado na região

geograficamente  designada  por  “África  Subsaariana”.  O  espaço  territorial  que  é

designado ainda hoje como “África Subsaariana” é formado por um grupo enorme de

países.  Embora  geograficamente  todos  esses  países  não  estejam  localizados

“abaixo” ou com parte do território no deserto do Saara, é essa a designação usada

pelas  agências  e  pela  imprensa  internacionais  para  nomear  essa  considerável

parcela de território do continente africano. Para o cientista político nigeriano Herbert

Ekwe-Ekwe (2010),  esse termo sugere um efeito de “redução geográfica” de um

território extenso que engloba vários estados africanos. Esse autor chama atenção

para o teor discriminatório contido nesse posicionamento geopolítico, já que com

isso,  se  deseja  reforçar  o  imaginário  de  desolação,  aridez  e  desesperança  do

ambiente desértico do Saara.

Uma vez apresentadas aqui o que chamei de motivações para a produção da

tese, que são, mais precisamente, algumas considerações sobre a escolha de um

estudo na área dos processos transnacionais de produção cultural e a justificativa

sobre a pertinência da temática dos Cinemas Negros e dos Cinemas Africanos. O

estudo das cinematografias africanas e negras não só se configura como forma de

reaproximação cultural e histórica com o continente africano e com a reflexão sobre

o combate à discriminação e ao racismo, como é um espaço para a identificação de

novas estéticas audiovisuais e formas de apropriação da linguagem cinematográfica

por realizadores desse continente.  

Passo agora à segunda parte do texto, que discute o contexto e os objetivos

da escolha da obra do realizador Moustapha Alassane como corpus da análise. 



2. Os primeiros tempos do cinema na
África Ocidental do Norte

Eu não me lembro exatamente o primeiro filme que
eu vi, mas eu me lembro perfeitamente da primeira
projeção  cinematográfica  que  ocorreu  em  minha
aldeia. 
(Amadou Hampatê Bah, relato sobre a chegada de
um  europeu  para  fazer  uma  projeção  na  vila  de
Bandiagara, no Mali, em 1908).



2. 1. A chegada do cinema aos territórios africanos

O mito de um Cinema Africano, no singular, vai sendo desconstruído ao longo

do trajeto. O primeiro movimento de contextualização das cinematografias africanas

já foi um indicativo da diversidade de escolhas temáticas e estéticas, assim como

apresentou  um  breve  diagnóstico  das  motivações  políticas  que  permeiam  o

desenvolvimento  de  uma  cultura  cinematográfica  nos  múltiplos  espaços  do

continente e de suas diásporas. 

Retomo o percurso pela via cronológica e histórica, destacando o período que

se  inicia  com  a  chegada  do  cinema  aos  territórios  africanos  norte-ocidentais  e

culmina  com  o  surgimento  de  uma  cinematografia  francófona  produzida  por

cineastas negros dos países da África Ocidental. Mais um trecho do percurso que

me  leva  ao  mundo  imagético  de  Moustapha  Alassane,  sujeito  deste  trabalho

investigativo. 

A entrada do cinema no território africano se deu pelo ângulo da exibição. Os

europeus que haviam recém-descoberto o cinematógrafo chegavam aos territórios

colonizados com sua maravilhosa máquina de projetar imagens. Um dos primeiros

filmes projetados na região norte ocidental do continente foi  L’arroseur arrosé  dos

irmãos Lumiére, exibido em Dacar, no alvorecer do século XX. No ano de 1900, a

cidade era a capital da administração colonial da então África Ocidental Francesa

(AOF).  Já nessa época,  surgiu  em Dacar  um setor  de atividade cinematográfica

dirigido  pelas  administrações  francesas,  como  forma  de  difundir  a  propaganda

colonial (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011).

O apogeu do imperialismo coincidiu com o surgimento do cinema. Entre 1870

e  1914,  o  continente  europeu  expandiu  enormemente  sua  área  de  poder  pelo

mundo, com a colonização dos territórios africanos. Enquanto as nações europeias

disputavam o “espólio da África”, os irmãos Lumière e Thomas Edison faziam suas

primeiras  projeções.  Simultaneamente,  as  produções cinematográficas  francesas,

inglesas, alemãs e norte-americanas proliferaram, espalhando-se pelo mundo. Os

mesmos países que produziam filmes também eram os líderes imperialistas  que

louvavam a expansão colonial. (SHOHAT; STAM, 2006).  



A  expansão  das  artes  cinematográficas  seguia  na  direção  dos  países

realizadores para os territórios colonizados. Além de produzir imagens do continente

europeu e americano, os primeiros filmes realizados por cineastas como os Lumière

e Thomas Edison também documentavam as novas terras exploradas com o olhar

impregnado pelos discursos imperialistas. Em 1902, Le Mulsuman Rigolo, um filme

de Georges Mèliés, mostrava os hábitos alimentares dos norte-africanos de forma

jocosa. Entre 1911 e 1962, os franceses fizeram mais de 200 filmes que tinham

como  cenário  a  região  norte  do  continente  africano  e  a  maior  parte  deles

comemorando as conquistas em disputas contra as populações nativas (SHOHAT;

STAM, 2006). 

À câmera coube a missão de documentar as inúmeras expansões do
império.  Fotógrafos e cineastas sentiam uma atração especial  por
trens  e  navios,  máquinas  do  império  que  transportavam  matéria-
prima  de  regiões  longínquas  do  interior  da  Ásia,  África  e  das
Américas para o centro da Europa (SHOHAT; STAM, 2006, p.150).  

As câmeras cinematográficas eram a novidade técnica que possibilitava aos

conquistadores  europeus  o  mapeamento  dos  espaços  recém-descobertos.

Deslocavam-se e desbravavam os lugares mais distantes e traziam parte desses

lugares na bagagem, sob a forma de imagens, para exibir a seus compatriotas. 

O  filme  La  croisiére  noire30,  de  Léon  Poirier,  que  retrata  uma  travessia

automobilística pelo continente africano, realizada nos anos 1924 e 1925, foi citado

por Jean Rouch (1962) como um registro que caracteriza os primeiros olhares do

Ocidente sobre o continente africano. Ele ressalta como o filme mostra aspectos

culturais  dos  grupos  étnicos  que  os  realizadores  e  componentes  da  expedição

encontraram pelo trajeto. Entretanto, o documentário foi feito sob encomenda para

os empreendimentos de André Citroën. A intenção do filme era registrar a expedição

automobilística por diversos territórios da África, como uma forma de publicizar o

poder  desbravador  e  a  resistência  dos  automóveis  que  sua  empresa  fabricava.

Observa-se em algumas cenas do filme manifestações culturais de grupos étnicos

registradas pela câmera, mas a narração (voice-over) e as frequentes imagens de

registro dos automóveis e de integrantes dos exércitos coloniais reforçam o ponto de

vista do colonizador e demonstram o caráter propagandista do documentário.

30 http://www.youtube.com/watch?v=VDsajU7sQ-Y



As terras africanas tornaram-se objeto de registro dos ocidentais, que, com

seu olhar eurocêntrico e de colonizadores, capturavam o cotidiano das populações

locais e o representavam nos filmes. Por outro lado, o processo de distribuição das

criações  cinematográficas  europeias  e  norte-americanas  logo  passou  a  ocorrer

globalmente. No final do século XIX, os filmes que eram produzidos na França, em

pouco tempo chegavam a outros lados do mundo, em cidades como: Pequim, Cairo,

Bombaim e Cidade do México (SHOHAT; STAM, 2005). 

2. 2. Olhares para o continente africano 

Nesse período histórico, da virada para o século XX, as populações africanas

tornaram-se receptoras das imagens produzidas pelos realizadores do Ocidente e

públicos  potenciais  para  as  inovações  tecnológicas  que  surgiram,  como  o

cinematógrafo.  Por  outro  lado,  observamos  dois  movimentos  do  olhar  ocidental

sobre  o  continente  africano  e  sobre  as  populações  que  o  povoam.  Esses

movimentos acompanharam o surgimento e a expansão das artes cinematográficas. 

Em primeiro lugar,  o olhar etnocêntrico que procurava explorar e dissecar,

sem pudores, os amplos espaços do continente e os corpos humanos. Muitos dos

filmes  realizados  nesse  período  pela  Companhia  Lumière  chegaram  mesmo  a

constituir um gênero, o do filme exótico, com intenção de difundir para o mundo o

olhar ocidental sobre os povos colonizados (JORDAN, 1995). 

As difusão das imagens capturadas nos lugares distantes adquiria o poder de

transportar  virtualmente  para  um  contexto  distante  os  espectadores  ávidos  por

novas sensações. Eram exibidas em feiras e grandes exposições. Como expõem

Shohat e Stam (2006), a representação negativa dos nativos, executada de maneira

programática,  ajudou  a  racionalizar  os  custos  do  empreendimento  imperialista.

Como exemplo, esses autores citam a produção de filmes como Rastus in Zululand

(1910), que retrata o continente africano como uma terra habitada por canibais. A

partir  da  compreensão  de  que  estavam  diante  de  povos  “primitivos”,  os

realizadores  transformavam  as  populações  nativas  em  objetos  de  experiências

sádicas. Os filmes de Martin e Oron Johnson, Trailing Africain Wild Animals (1922), e



Simba (1927) são citados por Shohat  e Stam (2006)  como exemplos de que os

povos africanos eram tratados por esses produtores como animais selvagens. 

Se de um lado tínhamos um investimento claro na produção de imagens com

fins comerciais e espetaculares, um segundo movimento do olhar acompanhava a

expansão da antropologia como ciência e,  mais precisamente,  lançava as bases

para  a  consolidação  de  uma  antropologia  visual.  Primeiramente  por  meio  da

fotografia e, na sequência, pelo cinema, os chamados “antropólogos de gabinete”

estudavam a cultura dos povos nativos das mais longínquas regiões do planeta, a

partir  dos  registros  imagéticos  produzidos  por  missionários  e  funcionários  das

administrações coloniais.

O primeiro período do século XX foi um momento de grandes transformações,

a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a expansão do capitalismo provocaram uma

revisão de vários modelos difundidos pelas teorias evolucionistas31.  Antropólogos,

como Malinowski buscavam métodos de pesquisa que possibilitassem novas formas

de olhar para os grupos étnicos com os quais realizavam suas investigações. Uma

maior presença no campo de trabalho e a participação na vida social e cotidiana dos

povos  estudados  foi  uma  das  novas  posturas  introduzidas  por  Malinowski

(BARBOSA; CUNHA, 2006). 

Este segundo movimento do olhar, que aqui identifico como etnográfico, toma

como  premissa  a  intenção  que  impulsionava  os  registros  dos  pesquisadores

ocidentais  que  se  propunham  a  produzir  imagens  dos  povos  que  viviam  nos

territórios colonizados. Os primeiros antropólogos que se iniciavam na criação de

narrativas fílmicas estavam imbuídos do desejo de construir um novo método de

pesquisa “vinculado à crença na objetividade do registro fotográfico e fílmico como

suporte para preservação dos registros das expressões visuais de padrões culturais

que estariam fadados à extinção” (BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 30).

Margareth Mead e Gregory Bateson, na década de 1930, foram pioneiros na

realização de filmes sobre estudos de comportamento em Bali, na Indonésia. Cito o

trabalho  desses  dois  pesquisadores  para  destacar  sua  compreensão  do  uso  de

narrativas  imagéticas  no  trabalho  científico.  Para  eles,  a  imagem  poderia  ser

caracterizada como polissêmica por  conseguir  expressar elementos que somente o

31 ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 



texto não era capaz de elucidar. A obra Balinese Character: A Photographic Analysis,

de 1942, e os setes filmes curtos realizados por Bateson e Mead são considerados

fundadores do campo que passou a ser conhecido como antropologia visual. Cabe

ressaltar que, nesse período, a intenção ainda era mostrar o olhar da câmera, e “do

antropólogo  que  quer  se  dar  conta  de  conhecer  uma  alteridade  supostamente

fadada ao desaparecimento” (BARBOSA; CUNHA, 2006, p. 35). 

O trabalho do antropólogo cineasta Jean Rouch em África, do qual já falei no

início desse percurso, é considerado um marco para uma reflexão mais complexa

sobre  esse  olhar  etnográfico  lançado  sobre  o  continente  africano  por  meio  das

criações cinematográficas, e consequentemente para a antropologia visual.

Com formação em engenharia, Rouch chegou à África Ocidental para exercer

a função técnica de construir pontes e estradas. No final da mesma década, mudou

o  rumo de sua vida  profissional,  abandonando  a  engenharia  e  construindo  uma

criativa carreira como cineasta e antropólogo, passando a realizar filmes e estudos

etnográficos sobre diversos grupos étnicos e rituais africanos. O grau de intensidade

e obstinação investidos na nova carreira que abraçou o levou a defender uma tese

sobre  os  Songhay32,  em  1952,  além  de  produzir  outros  inúmeros  textos

antropológicos e realizar cerca de 100 filmes, obra que se traduz atualmente como a

mais importante no campo do cinema etnográfico (SILVA, 2010). 

Para chegar ao que viria posteriormente ser conceituada como uma  antropologia

compartilhada, Rouch encontrou percalços no caminho que trilhou pela África. Na

descrição citada abaixo, o antropólogo cineasta rememora um momento que o fez

repensar sua forma de atuar:

Tinha feito em 1951 um filme sobre a caça ao hipopótamo e tinha
apresentado  esse  filme  aos  pescadores.  Eles  nunca  tinham visto
cinema  na  vida  deles.  Instalamos  um  pequeno  gerador  eléctrico,
pusemos a máquina em movimento, colocamos um lençol numa casa
e pusemo-nos todos à volta da máquina […] Depois fizemos outras
projeções nessa noite e ao fim da sétima, eles ouviram. Pela primeira
vez essas pessoas que eu estudava, que conhecia, há muito tempo,
criticaram-me. […] Disseram-me: “Mas, tu puseste música, na caça?”
Aí eu me defendi. Disse: Sim, é uma música que dá coragem aos
caçadores.  Eles  disseram-me:  “Então,  mas  tu  não  sabes  que  o
hipopótamo debaixo de água ouve, e se ouve música vai-se embora.
Eu tinha posto uma música como essa, foi o cinema que  me  tinham

32 Songhay – grupo étnico da África Ocidental.



ensinado.  Mas  não,  por  isso,  o  cinema  é  o  único  meio  de
comunicação  que  permite  a  pessoas  de  uma  outra  cultura
compreender a forma como as vemos e compreender a Etnografia
que antes disso não compreendíamos nada […]33. 

A partir  desse  relato,  Rouch  começou  a  refletir  sobre  as  relações  que

estabelecia por meio do cinema com os pescadores que participaram de seu filme

anterior.  O  antropólogo  considerava  a  narrativa  imagética  como  uma  expressão

essencial  para a compreensão do imaginário  dos sujeitos de pesquisa e de seu

cotidiano (BARBOSA; CUNHA, 2006). 

A vasta produção de filmes etnográficos que Jean Rouch realizou no Níger,

em Gana e na Costa do Marfim como: Les maitres fous (1954) e Moi, um noir (1957)

transgrediram as regras cinematográficas, ao introduzir a mise-em-scène. Flaherty já

havia feito  o mesmo, em 1922,  quando filmou  Nanook of  the North (DIAKHATÉ;

DIAWARA, 2011). A opção por uma câmera participativa, associada ao cotidiano dos

sujeitos, Rouch herdou de Flaherty34, e de Vertov35, a importância da presença do

autor na construção da verdade fílmica. E foi por considerar a narrativa imagética

como uma forma de acessar o imaginário subjetivo e coletivo que realizou filmes

como Jaguar (1954/1957) e Moi, un noir (1957) (BARBOSA; CUNHA, 2006). 

Em  um  período em  que  a  produção  cinematográfica  era  controlada  pela

administração colonial, Jean Rouch propôs uma forma de fazer filmes que, de certa

forma, tinha o propósito de “catalisar encontros interculturais” (SZTUTMAN, 2004).

Autores como Diawara (1992)  ressaltam a contribuição do cineasta francês para

uma mudança na forma de se produzir filmes nos territórios da África Ocidental,

desmistificando as técnicas de filmar, principalmente pelo uso de equipamentos 16

mm e convocando jovens africanos a colaborarem em seus filmes como atores e

assistentes de produção. 

O cineasta senegalês Sembène Ousmane, em um debate com o antropólogo

francês,  em 1962,  questionou-lhe  sobre  suas  intenções  de  filmar  no  continente

africano. Rouch lhe respondeu dizendo que via uma  vantagem e, ao  mesmo tempo,

33 Entrevista concedida a José da Silva Ribeiro, publicada na Revista Doc On-line, n. 03, dez. 2007,
www.doc.ubi.pt, pp. 6-54. Disponível em: http://www.doc.ubi.pt/03/doc03.pdf. 

34 Em 1922, Roberty Flaherty realizou o documentário Nannok of the North com os Inuit, no Canadá. 
O filme ficou conhecido pela forma inovadora como o autor o construiu junto com o esquimó Nannok 
e sua família. 
35 Cinema -Verdade ou Kinopravda foi um conceito criado pelo cineasta russo Dziga Vertov.



um inconveniente em sua atuação como cineasta, pois trazia o olhar do estrangeiro.

O complemento de sua resposta foi o resgate da noção de etnologia, que, como ele

disse, se baseia na ideia de colocar uma pessoa diante de uma cultura que lhe é

estranha, para ver coisas que as pessoas que estão dentro dessa mesma cultura

não estariam percebendo (ROUCH, 1962). 

Jean Rouch  trabalhou com atores  e  assistentes  africanos  e,  em meio  ao

processo de construção de uma antropologia compartilhada em território africano, se

deparou com as intenções pioneiras dos nigerinos Moustapha Alassane e Oumarou

Ganda de produzir seus próprios filmes. 

Aqui,  temos  dois  movimentos  que  caracterizam  os  primeiros  olhares  do

Ocidente sobre o continente africano, de um lado, uma visão que reforça o exotismo

e  a  espetacularização,  e  de  outro,  uma  perspectiva  etnográfica  que  busca  a

experiência da alteridade por meio da produção de imagens. 

Diante  do  contexto  acima  delineado,  vejamos  como  forças  históricas  do

colonialismo foram causadoras de danos psicológicos aos corpos coletivos e de que

forma  a  violência  simbólica  e  concreta  que  o  acompanharam  interferiu  na

conformação das subjetividades. Para o filósofo camaronês Achille Mbembe (2010),

foi  atribuída  uma  série  de  significados  canônicos  a  acontecimentos  como  a

colonização, apartheid e a escravatura. Primeiramente, a ideia que esses processos

provocaram uma cisão do sujeito, uma divisão de si, de forma que o  eu africano

alienou de si próprio a ponto de, não só não ser mais reconhecido pelo outro, como

de  não  reconhecer  a  si  próprio.  Estudos  francófonos  como  os  textos  de  Franz

Fanon,  particularmente  a  obra  Pele  Negra,  Máscaras  Brancas,  são

conceitualizadores desse processo que explica a alienação do sujeito, em que ele

passa a não ser reconhecido e não reconhece a si  mesmo, como se relegado à

condição de objeto.

Além da expropriação do eu, o autor se refere a um processo de expropriação

material,  seguido  por  uma  experiência  de  subjugação  que  se  deu  por  uma

falsificação da  história  da  África  pelo  Outro e  que teve  como consequência  um

processo de desenraizamento e de estranhamento. E por fim, a ideia da degradação

histórica como causa do processo de humilhação e sofrimento indescritíveis ao qual

o sujeito africano se viu exposto a ponto de passar a uma condição  de  morte social,



relegado a uma zona de não existência. Estes elementos: a escravatura, o apartheid

e o colonialismo funcionaram “como centro unificador do desejo dos africanos de

conhecerem a si mesmos, de recuperarem o seu destino (soberania) e de serem

donos de si mesmos no mundo (autonomia)” (MBEMBE, 2010, p. 3). 

2.3. O surgimento de uma cinematografia na África Ocidental do Norte

 Começo por  demarcar  as  causas  que  postergaram o surgimento  de  uma

produção cinematográfica nos territórios africanos norte-ocidentais. Como veremos a

seguir,  as  filmografias  locais  só  tomaram  impulso  mais  tarde,  após  o

desencadeamento dos processos de independência e o surgimento dos Estados-

nação. 

2.3.1. O cerceamento da expressão no período colonial 

No período colonial,  a França tinha poucos interesses de investir  em uma

política  de  produção  cinematográfica  em  territórios  africanos.  A  única  decisão

tomada pelo governo francês nesse período foi a implantação do “Decreto Laval”36,

em 1934. A partir de 11 de março desse ano, administração colonial passou a regular

todos os filmes que eram feitos em África e sobre a realidade africana. A inserção da

banda  sonora  nos  filmes  foi  um  motivo  a  mais  para  que  o  governo  francês

controlasse  a  atividade  fílmica  nos  territórios  colonizados,  com  receio  do

envolvimento dos africanos em atividades anticolonialistas, já que no período em

que  o  cinema  ainda  era  mudo  não  se  importava  tanto  com  sua  difusão.  A

manutenção do “Decreto Laval” pela administração colonial contribuiu para adiar o

estabelecimento de uma produção local realizada por africanos (DIAWARA, 1992). 

A partir de 1934, com a Conferência Econômica da França Metropolitana e de

Além-Mar, o estado francês introduziu a noção de “impulso industrial” nas colônias.

Nessa época, a    França   tinha como    proposta   para   os  territórios do continente

36 Decreto-lei instituído em 1953, por Pierre Laval com intenção de proibir que os africanos 
produzissem filmes ou filmassem a si mesmos nos territórios colonizados pela França do continente 
africano.



africano que estavam sob seu domínio a reafirmação de seu papel no processo de

industrialização.   O  governo  francês  não  pretendia  com  isso  desenvolver  uma

indústria  colonial  que  concorresse  com a  metrópole,  mas  instalar  indústrias  que

permitissem  a  valorização  das  matérias-primas  nas  imediações  dos  centros

produtivos  (SURET-CAMALE;  BOAHEN,  2010).  Portanto,  os  fundamentos  do

“nacionalismo industrializante”  começam a  se  disseminar  pelo  continente  com o

início das independências políticas africanas (SURET-CAMALE; BOAHEN, 2010).

Os investimentos por parte da França e da Inglaterra na distribuição e na

produção  de  filmes  nas  colônias  intencionavam  uma  reafirmação  dos  valores

coloniais.  Poucos  anos  antes  de  os  países  africanos  tornarem-se  formalmente

independentes,  alguns  cineastas  franceses  que  questionavam  as  formas  de

representação  do  continente  difundidas  pela  administração  colonial  e  pelas

produções eurocêntricas ocidentais, passaram a criar outras. 

Dois  exemplos  desse  posicionamento  são  confirmados  pela  realização  do

filme Afrique 5037 (1950), de René Vautier, contra as violências colonialistas na Costa

do Marfim, e pela produção do documentário Les Statues meurent aussi38 – 1953 –

pelos cineastas Alan Resnais e Chris Marker. As duas produções citadas tiveram sua

exibição proibida durante anos com base no “Decreto Laval”. O filme de Resnais e

Marker  foi  realizado  a  pedido  do  coletivo  da  Présence  Africaine,  do  qual  eram

associados Aimé Césaire e Léopold Senghor. O objetivo do filme era questionar por

que a arte negra estava exposta no Museu do Homem, em Paris, enquanto a arte

grega se encontrava exposta no Museu do Louvre (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011).

2.3.2.  A resistência e a reação dos primeiros realizadores africanos

O senegalês Paulin Vieyra graduou-se em cinema no IDEHC – Institut des

Hautes Etudes Cinématographiques, e se juntou a um grupo de colegas africanos

para realizar Afrique sur Seine logo após ter tido negado o direito de filmar em seu

país,  o  Senegal.  Em  1955,  o  Groupe  Africain  du  Cinéma,  formado  por  ele  em

parceria com os senegaleses Jacques Kane e Mamadou Sarr,  realizou em Paris

esse curta-metragem que relatava a presença dos jovens africanos na França.  

37 http://www.youtube.com/watch?v=604EaA8zZC0
38 http://www.youtube.com/watch?v=hzFeuiZKHcg



O Groupe African du Cinéma, do qual fazia parte Paulin Vieyra, chegou a

solicitar que o antropólogo Marcel Griaule intervisse junto ao ministro francês Pierre

Laval,  no  sentido  de  suspender  o  decreto.  Mesmo  diante  da  manutenção  da

proibição, alguns africanos se graduaram em cinema em universidades francesas e

tiveram acesso à formação técnica em cinematecas e centros culturais franceses da

administração colonial. 

Em 1961, o historiador francês Georges Sadoul chegou a declarar que desde

o surgimento do cinema nunca vira nenhum filme que tivesse sido escrito, dirigido e

interpretado por africanos negros e/ou que fosse falado em alguma língua africana,

esperançoso que tal situação deveria mudar (DIAWARA,1992). Como resultado de

um esforço colaborativo dos jovens cineastas africanos formados nas escolas de

cinema francesas e de intelectuais como Sadoul e Rouch, o governo francês então

modificou  suas  políticas  relativas  à  produção  audiovisual  com  os  novos  países

africanos. 

As ideias de alienação do sujeito –  eu africano –,  da expropriação material

junto  à  falsificação  da  História  da  África  pelo  Outro  e  da  degradação  história

poderiam ter servido de fonte para um interpretação filosófica e crítica que a África

teria experimentado por meio de campos como a literatura, cinema, música, entre

outros. Porém, como interpreta Achille Mbembe, tal  síntese não aconteceu. Para

esse autor, os eventos foram interpretados por duas grandes correntes de ideias, a

saber, uma corrente instrumentalista e uma corrente nativista. Segundo Mbembe, os

modos africanos de escrita do eu se originaram de práticas distintas, mas que se

interceptaram gerando novas construções. 

2.3.3 Os movimentos dos primeiros realizadores africanos

Partimos  para  um  terceiro  movimento,  o  de  criação  de  uma  produção

cinematográfica local e de autoria dos africanos visando às plateias de seus países

residentes e também o público ocidental. Um movimento que buscava rever o direito

à  criação  outras  imagens  e  apropriação  das  formas  de  produção  de  narrativas

imagéticas   sobre  o  continente  e   sua    população, e    que    vinham    no bojo da



recuperação  do  curso  da  história  e  da  autonomia  como  reação  aos  processos

violentos aos quais foram submetidos no período colonial.

As primeiras experiências de produção cinematográfica e principalmente o

cinema  do  realizador  senegalês  Sembène  Ousmane  elucidam  esse  panorama

interpretativo. 

Em 1963, Sembène Ousmane consagrou-se como o verdadeiro pioneiro do

cinema negro africano, quando filmou o curta-metragem Borom Sarret39, narrando a

trajetória de um charreteiro e sua luta pela sobrevivência na cidade de Dacar. Na

visão  de  Diawara  (2007),  o  movimento  deflagrado  pela  narrativa  de  Sembène

pretendia usar o cinema como um meio político para restituir à África sua dignidade,

contrapondo-se ao colonialismo que havia destruído a imagem do povo negro. No

filme também está evidente a crítica do diretor aos regimes de pós-independência,

que excluíram do Estado moderno africano figuras como a do charreteiro de Borom

Sarret (DIAWARA, 2007). Sembène foi quem primeiro valorizou o sujeito africano no

cinema (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011). 

No limiar da década de 1960, as antigas administrações coloniais francesas

da África Ocidental Francesa e da África Equatorial Francesa foram divididas em 12

Estados-nação40,  formados  a  partir  do  processo  de  independência  política.  Os

estados  africanos  herdaram do  Estado  colonial  o  modelo  centralizador  que  não

favoreceu  o  desenvolvimento  econômico,  gerando  um  contexto  de  insatisfação

social e instabilidade política que provocou a insurgência de sucessivos golpes de

estado (ARMES, 2007). 

Os novos estados africanos eram muito mais comunidades imaginadas, nos

termos  de  Benedict  Anderson  (2008).  Resultado  do  esforço  de  modernistas  e

anticolonialistas, o  nacionalismo  africano  buscava  inserir  dentro  do  limite  das

fronteiras herdadas do colonialismo grupos populacionais heterogêneos, visando à

criação de novas nacionalidades políticas e culturais. (OLORUNTIMEHIN, 2010).

Com a extinção da grande colônia da África Ocidental  Francesa, a  língua

francesa  ficou  como  herança  do  período  colonial.  As  línguas  europeias  eram

majoritariamente usadas na política, nas  relações   comerciais  e nas comunicações

39 http://www.youtube.com/watch?v=VdaC4Oa_z80
40 Os doze países criados são: Benin, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Mali, Mauritânia, Níger, 
Burkina Faso, Chade, República Centro-Africana, Gabão e Congo. 



com o continente europeu. A presença do idioma francês reforçava uma identidade

comum  a  esses  países,  a  da  francofonia41  mesmo  que  as  línguas  locais  e  a

diversidade linguística tenham se mantido nos novos estados criados. 

No caso do cinema, a inserção no universo francófono tornou-se necessária,

já que o financiamento das primeiras produções realizadas pelos cineastas africanos

dependeu da manutenção de laços culturais e econômicos com o estado francês.  

 Uma incipiente produção cinematográfica surgiu em alguns países da África

Norte  Ocidental,  caracterizada  como  uma  experiência  pós-colonial.  Como  bem

demarca Roy Armes (2007), o fato de se incluir o cinema realizado pelos africanos

norte-ocidentais em uma categoria de filmes francófonos não implicava que cada

cineasta, ou que cada país, não pudesse sair em busca de diversificadas formas de

criar.   

A ênfase na distinção do cinema de base francófona, que surgiu logo após as

declarações de independência formal dos Estados-nação africanos, é adotada aqui

com intenção de refletir sobre o teor da interferência da cooperação francesa sobre

a formação de um novo corpus fílmico, o das criações realizadas pelos cineastas

dos estados africanos do norte ocidental. 

Sembène Ousmane assumiu efetivamente seu pioneirismo com a produção

de La noire de... (1966) e Mandabi (1968). E sempre se posicionou criticamente com

relação ao apoio financeiro e técnico do governo francês aos cineastas africanos.

Sembène costumava chamar a condição a qual a França submetia os cineastas da

África de Mégotage. Criou esse termo com intenção de ironizar a relação entre os

cineastas  africanos  e  o  governo  francês,  para  concretizarem  seus  projetos,

submetiam-se à condição de ter  que aceitar qualquer  contribuição irrisória.  Se a

Cooperação Francesa oferecia ajuda, isso acabava se tornando um alívio para os

cineastas  africanos.  A autodenominação  africófono era  usada  ironicamente  por

Sembène para marcar sua oposição à francofonia.

Os  primeiros  filmes  produzidos  em  solo  africano  por  realizadores  como

Sembène     se     pautavam    por     um      conteúdo    direcionado  para  a  luta  por

41  O termo francófono é útil para os países onde a língua francesa é principalmente usada para a 
escrita e literatura.



uma  descolonização  do  olhar  e  do  pensamento,  pela  reivindicação  da

autorrepresentação e afirmação cultural (BARLET, 2012). 

A própria  imagem de  Sembène,  que  se  apresentava  fisicamente  trajando

roupas de um trabalhador comum, era um reforço à retórica da autenticidade na

produção de uma imagem africana e da imagem do novo homem/mulher africanos

que o realizador pretendia criar com seu cinema e sua literatura. 

O seu estilo e sua filosofia também correspondiam a imagem de uma
África  ideal:  moderna,  autoconfiante  e  progressista.  Finalmente  a
adoção  de  uma  imagem  de  uma  África  rural  e  revolucionária
implicava  uma  crítica  e  uma  oposição  a  um  outro  símbolo  de
africanidade  criado  por  Senghor  e  outros  assimilacionistas  do
modernismo burguês europeu (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011, p. 22).

Os personagens dos filmes de Sembène, principalmente dos seus primeiros

filmes, como La noire de... e Mandabi, eram questionadores do mundo a sua volta e

de uma visão eurocêntrica sobre a África, que a colocava como um continente fora

da história. Seu legado foi dar voz à imagem africana que se opunha aos cinemas

coloniais e ao cinema hollywoodiano. “Enquanto realizador progressista, acreditava

que a mudança deveria provir das mãos do grupo que anteriormente fora desprovido

de  rosto  e  voz  nos  filmes  ocidentais  e  antropológicos”(DIAKHATÉ;  DIAWARA,

2011, p. 25).

O pioneirismo de Ousmane também se apresentava na escolha da língua que

usou em seus filmes. Em Mandabi (A Ordem de Pagamento) se opôs a seu produtor

francês Robert Nesle, por insistir em usar a língua wolof, com legendas em francês,

o que acabou gerando, como resultado do conflito entre os dois, a produção de duas

cópias do filme. Porém, Sembène teve que enfrentar mais uma vez a tirania de seu

produtor, que também tentou interferir na forma e no conteúdo de Mandabi. 

A  síndrome de Nesle,  como foi  nomeada por Manthia Diawara (2011),  era

comum  nesse  contexto  de  surgimento  do  cinema  africano  francófono,  os

realizadores  se  viram muitas  vezes  vítimas  de  uma  esquizofrenia,  porque  eram

obrigados  a  “representar  uma  África  que  é  real  apenas  nas  fantasias  mais

profundas do produtor europeu – uma África exterior à história, uma África atávica,

uma África cheia da exotismo” (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011). O olhar do realizador



e  o  público  africano  nada  importavam  aos  produtores  franceses,  não  eram

relevantes para que o filme fosse bem-sucedido. 

O  posicionamento  político  e  cultural  que  Sembène  inaugurou  com  a

realização de  Mandabi  se deu pelo uso da língua  wolof,  em oposição à noção de

que as línguas deveriam ser  as oficiais,  ou seja,  a dos países colonizadores.  O

cineasta acreditava que com essa escolha poderia influenciar outros setores, como o

da educação escolar, que poderia passar a priorizar as línguas locais. 

Diawara (2011) defende a ideia de que Sembène foi o criador do paradigma

do  cinema  africano  moderno,  do  qual  os  demais  realizadores  teriam  que  se

aproximar ou se sentirem impelidos a desconstruir. Já o crítico Olivier Barlet (2012)

aponta  três  paradigmas que  influenciaram por  um bom tempo os  discursos  dos

cineastas da África Ocidental: o nacionalismo anticolonial, as releituras do marxismo

e uma vontade pan-africanista. 

Acredito que o cinema de Sembène Ousmane é um marco fundador, político

e estético na história das cinematografias africanas no norte ocidental do continente

africano,  por  espelhar  a  dinâmica  das  correntes  de  pensamento  abordadas  nas

reflexões a seguir. 

A  corrente  de  pensamento  instrumentalista  desenvolveu  um  imaginário

cultural e político, a partir de categorias marxistas e nacionalistas, que buscava dar

legitimidade a um discurso africano autêntico por meio da manipulação da retórica

da  autonomia,  da  resistência  e  da  emancipação.  Uma  segunda  corrente,  a  do

nativismo, enfatizava a condição nativa e propunha uma identidade africana única e

com base no pertencimento à raça negra (MBEMBE, 2010). 

Da perspectiva analítica de Mbembe (2010), designada como nacionalista e

marxista,  a  corrente  do  pensamento  instrumentalista  era  interceptada  por  uma

tensão  entre  voluntarismo  e  vitimização.  Se  a  teoria  marxista  identificou

modernização com modernidade, no contexto africano, essa narrativa foi associada

à prática política como algo sacramental. A exigência era de uma total rendição do

indivíduo a um futuro de ressurreição coletiva e à destruição de tudo o que viesse a

se opor a isso. Sendo assim: 

Para justificar o direito a soberania e autodeterminação, na luta para
arrancar o poder  das mãos do regime colonial,  foram mobilizadas
duas categorias fundamentais: por  um  lado, a  imagem  do Africano,



enquanto  sujeito  vitimizado  e  ferido  e,  por  outro,  a  afirmação  da
singularidade da cultura africana (MBEMBE, 2010, p. 12). 

É pelo  fato  do  curso  da  história  africana  ser  compreendido  pela  corrente

instrumentalista como determinado pela existência de um algoz e de vítimas, que a

política passa a ser entendida como um processo sacrificial e história como parte de

uma economia de feitiçaria (MBEMBE, 2010).

A crítica que Mbembe (2010) faz à corrente nativista, cuja retórica central é a

busca da identidade africana, é a que procuro destacar a seguir. Das duas correntes

discutidas por esse autor, é justamente a análise da perspectiva nativista que mais

importa  aqui,  já  que o  pensamento  da  corrente  nativista  se  constrói  a  partir  da

tensão entre duas tendências, uma universalizante e uma particularista, cujo ponto

de convergência é a raça. A construção teórica da negação de uma humanidade e a

atribuição de uma inferioridade à raça negra pelas teorias oitocentistas provocaram

uma  reação  dos  africanos  que  se  defenderam  assumindo  ora  uma  posição

universalizante, cientes de serem seres humanos como quaisquer outros no mundo,

ora  uma posição  particularista,  de  que  seu  passado,  por  si  só,  já  atestava  sua

humanidade. 

Somente a partir  da violência de sua negação é que a afirmação de que

“somos  seres  humanos  como  os  outros” tornava-se  possível  e  necessária.  “A

reafirmação de uma identidade humana negada pelo Outro pertencia, neste caso, ao

discurso da reabilitação e funcionou como uma forma de autovalidação” (MBEMBE,

2010, p. 16, grifos do autor). Uma contradição se fez presente, pois, apesar de o

discurso  da  reabilitação  confirmar  a  humanidade  dos  africanos,  o  mesmo vinha

acompanhado pela ideia de que a raça, suas tradições e seus costumes possuíam

um caráter particular e distinto (MBEMBE, 2010).  

Quer  se  considere  o  discurso  da  negritude,  quer  as  diferentes
versões do pan-africanismo,  a revolta  não é contra a  ideia  de os
africanos  pertencerem  a  uma  raça  distinta,  mas  sim  contra  o
preconceito que atribui a essa raça um estatuto inferior (MBEMBE,
2010, p. 15). 

O discurso do pan-africanismo começou a ser difundido pelos textos do afro-

americano Alexander   Crummel,  ainda no século XIX. O autor compreendia a África



como pátria unitária do povo negro, sua visão tinha como conceito norteador a raça.

O continente africano para Crummel era a pátria da raça negra (APPIAH, 2010). 

O movimento pan-africanista surgiu ainda no período colonial  e teve como

fundadores:  Booker  T.  Washington,  fundador  e  diretor  do  Instituto  Tuskegee,

estabelecimento de ensino que serviu de modelo para numerosas comunidades da

África e das Antilhas; W. E. B. Du Bois, redator-chefe da revista The Crisis, que criou

o movimento  continental  African Congress;  Marcus Garvey.  Além dos três,  Aimé

Cèsaire juntou-se a León Damas, de Caiena, Jean Price-Mars, do Haiti, e ao poeta e

político senegalês Leopold Senghor, para criarem, no mundo negro francófono, o

conceito de negritude, conhecida como variante cultural do pan-africanismo. 

 Em várias capitais da Europa aconteceram congressos pan-africanistas nos

anos de 1919, 1921 e 1923, organizados por Du Bois. O movimento pan-africanista

foi  criado  a  partir  do  preceito  de  defesa  de  uma  cultura  e  civilização  africanas

autênticas a serem partilhadas pelos africanos e seus descendentes espalhados por

todas as nações do mundo (RALSTON, 2010). 

Na linha dos movimentos nativistas surgiu, nos anos 1930, o movimento da

Negritude  na  França,  liderado  pelos  intelectuais  Léopold  Sédar  Senghor,  Léon-

Gontran Damas e Aimé Césaire. Como princípios fundamentais desse movimento

estavam a reação ao colonialismo e ao domínio do Ocidente sobre a África e a

valorização  da  civilização  negra  e  de  suas  culturas. Em seu  discurso,  Senghor

buscava celebrar uma herança cultural e uma consciência comum, que chamava de

âme nègre e, portanto, buscava construir toda uma identidade visual e estética que

fosse  apropriada  para  a  expressão  dessa  nova  consciência.  Convencido  do

patrimônio cultural comum a todos os africanos e povos de ascendência africana, o

movimento  procurava restabelecer  laços entre  as  populações negras do mundo.

Enquanto  alguns  intelectuais  franceses  como  Jean-Paul Sartre  apoiavam  essa

concepção, outros pensadores importantes como Fanon e Cheikh Anta Diop a viam

como um posicionamento reducionista (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011).

 A  corrente  nativista  proclamava  uma  interpretação  africana  dos

acontecimentos,  e o reforço à ideia de uma  linguagem africana,  de uma  ciência

africana etc. Ou seja, o desejo de se constituir uma África única foi apontado como

uma questão moral e política. A  recuperação  de  uma  identidade africana  se  daria



pela  recuperação  da  capacidade  de  narrar  sua  própria  história,  constitutiva  da

subjetividade, a partir de uma afirmação da alteridade (MBEMBE, 2010). 

A  prosa  do  nativismo  também  aproximava  a  concepção  de  raça  da  de

geografia.  A identidade  cultural  derivava  então  desses  dois  termos,  em  que  a

geografia se constituía como o espaço privilegiado em que se corporificavam as

instituições e o poder da raça (negra)” (MBEMBE, 2010), é de onde surge a ideia de

África como o continente negro.

O autor faz uma crítica ao pensamento do pan-africanismo quando diz que

este define o  autóctone e o  cidadão  a partir  da identificação com a etnia negra.

Portanto,  a  ideia  de  uma africanidade  que  não  estivesse  associada  à negritude

tornava-se impensável. Criou-se um mito em torno do qual não se podia conceber a

ideia da existência de africanos em outros espaços geográficos que não fossem o do

continente negro.  Um mito que reforçava a ideia de que todos os africanos que

foram expropriados de sua terra e de sua identidade só teriam como redenção o

retorno à terra de origem (MBEMBE, 2010).

Retomando o papel da produção de Sembène como fundador do paradigma

do  cinema  que  nascia  na  África  Norte  Ocidental  em  resposta  à  violência  do

colonialismo e em defesa do movimento  pan-africanista,  para Diawara (2010),  o

fundamental  é  destacar  a  importância  da  obra  de  Sembène  para  o  momento

histórico e não interpretá-la apenas por seu enforque neorrealista. Outra questão

para a qual esse autor chama atenção é uma tendência, apontada por ele como

redutora, de se condicionar todo o cinema da África Norte Ocidental à forma de ver

do cineasta senegalês. Diawara vê o cinema de Sembène como “um instrumento

para esclarecer as pessoas sobre a construção de uma nação, sobre como se deve

fazer  a  descolonização,  como  se  pode  construir  uma  sociedade  ou  de  como  a

podemos levar a um patamar seguinte”(DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011, p. 131). 

Um vez apresentados como discursos de inversão, o pensamento da corrente

nativista reproduz as dicotomias que pretendem contestar, como afirma Mbembe:

“por detrás do sonho de emancipação política e da retórica da autonomia, ocorria

uma  operação  perversa,  cujo  resultado  só  viria  fortalecer  o  ressentimento  dos

africanos e sua neurose de vitimização”(MBEMBE, 2010, p.18). 



Outro  autor  que  problematiza  a  identidade  africana,  porém  como  uma

identidade em devir é Appiah, que em sua obra A Casa de Meu Pai42 apresenta que

(2010, p. 243):

Toda identidade humana é construída e histórica; todo o mundo tem
seu  quinhão  de  pressupostos  falsos,  erros  e  imprecisões  que  a
cortesia chama de “mito”,  a  religião,  de “heresia”,  e  a  ciência,  de
“magia”.  Histórias  inventadas,  biologias  inventadas  e  afinidades
culturais inventadas vêm junto com toda identidade; cada qual é uma
espécie  de  papel  que  tem  que  ser  roteirizado,  estruturado  por
convenções de narrativa a que o mundo jamais consegue conformar-
se realmente. 

Concordo com Mbembe (2010) que afirma que para se compreender de modo

criativo “os significantes multíplices constituídos pela escravatura, pela colonização e

pelo apartheid”, é necessário, no plano sociológico, 

dar  atenção  às  práticas  cotidianas  contemporâneas  através  das
quais  os  africanos  conseguem  reconhecer  e  manter  uma
familiaridade  inédita  com  o  mundo  –  práticas  através  das  quais
inventam  algo  que  é  deles  e  que  impulsiona  o  mundo  na  sua
generalidade (MBEMBE, 2010, p. 19). 

A produção cinematográfica que surgiu na década de 1960 na região norte

ocidental  da  África  então  se  apresentava  como  um  espaço  promissor  para  a

expressão dessa subjetividade e foi apropriada de forma diversa pelos realizadores

de vários países.  Primeiramente,  destaquei  o  marco da chegada do cinema aos

territórios africanos pelos olhares ocidentais, para demarcar o ponto de virada, o da

criação  de  um  novo  paradigma,  fundador  da  apropriação  da  linguagem  e  da

expressão cinematográfica pelos realizadores africanos. 

Desse ponto em diante, passo a direcionar meu olhar para a produção dos

primeiros realizadores do Níger, grupo do qual Moustapha Alassane faz parte. 

42 APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2010.



2.4. Os cineastas africanos do Níger

réaliser un film relève du miracle…
soyons fiers d’être de ceux qui ne font que des

miracles nécessaires.

Djingarey Maïga, cinéaste nigerién (HASSAN, 2004)

A cinematografia do Níger se constituiu também como uma produção pioneira

no universo do cinema da região norte ocidental do continente africano. O grupo dos

primeiros  nigerinos  a  produzir  filmes  era  formado  por  quatro  realizadores

autodidatas, que, na opinião do cineasta e teórico Ferid Boughedir, “representam o

cinema africano a partir de dentro” (ARMES, 2007, p. 166). Com essa afirmação,

Boughedir lança uma provocação e estabelece uma distinção entre o corpus fílmico

criado pelos primeiros realizadores nigerinos e as obras dos cineastas africanos que

tiveram acesso à formação técnica em escolas europeias e, em alguns casos, até

mesmo fixaram residência  em solo  europeu.  Embora  contemporâneo  do cinema

pan-africanista  autoral  de Sembène Ousmane, o despontar  da cinematografia  no

território do Níger apresenta especificidades.

O cinema no Níger começou com Moustapha Alassane. O realizador foi  o

primeiro a filmar em seu país e, se considerarmos a data da filmagem, 1962, na

região norte ocidental do continente, uma vez que o curta-metragem Borom Sarret,

de Sembène,  foi  produzido em 1963.  Entretanto, antes de começar as reflexões

sobre a obra e a trajetória de Alassane, apresento os demais integrantes do grupo

de pioneiros do cinema nigerino e algumas de suas obras.

Oumarou Ganda tornou-se cineasta após atuar como protagonista do filme

Moi,  un  noir  (1959),  uma  das  etnoficções de  Jean  Rouch,  como  já  citamos

anteriormente. O estudioso e crítico Olivier Barlet (2012) afirma que após participar

desse filme, Ganda se posicionou em relação ao resultado do trabalho que fizera

com Rouch, considerando-o uma distorção da realidade. Nesse mesmo período, fez

seu primeiro filme: Cabascabo (1969) e assumiu seu lugar como realizador. Em uma

entrevista concedida a Pierre Haffner  43,  em 1980, Ganda afirmou não concordar

com o resultado do trabalho que Rouch   mostrou    nas    telas, apesar   de    ter  se

43 HAFFNER, P. (1996). Les Avis de cinq cineastes d'Afrique noire: entretiens avec Pierre Haffner 
CinémAction, 81, 89-103.



assumido o papel de codiretor de Moi, un noir, declarou que a edição final da obra

ficou sob a responsabilidade do cineasta francês. Com isso, ao realizar Cabascabo

tentou  expressar  seus  próprios  sentimentos  com  relação  a  sua  participação  na

guerra e sua posição de veterano. O média-metragem de Oumarou tem 45 minutos

de duração e é um filme autobiográfico, já que trata do período em que ele integrava

as forças francesas na guerra da Indochina.

Paulin Vieyra (1975) elogiou o trabalho de Ganda como diretor quando citou

uma das cenas sobre a guerra, filmada nas savanas do Níger. Para Vieyra a cena é

tão realista que se assemelha à imagem de um noticiário sobre a própria guerra. O

título do filme vem de uma expressão do dialeto Zarma e pode ser traduzido como

“duro de cozinhar”. A narrativa do ex-combatente filmada por Ganda termina com

o personagem voltando para o campo para refazer sua vida, diferenciando-se do

que foi  apresentado por Rouch,  em  Moi,  un noir,  em que o personagem vai  em

busca de um nova vida em Treichville.

O segundo filme realizado por Ganda foi  Le Wazou Polygame, que trata do

tema da poligamia e recebeu a maior premiação do FESPACO, em 1972. Em 1973,

interpretou o próprio protagonista quando realizou Saitane, a história de um feiticeiro

que dominava a aldeia onde vivia e fazia promessas a todos os moradores em troca

de favores e recompensas. No momento em que o protagonista foi desmascarado,

viu-se obrigado a deixar sua aldeia e terminou suicidando-se. Nesse filme, que saiu

em  uma  versão  djerma,  Ganda  apresentou  alguns  aspectos  negativos  que

perpassavam as  tradições  religiosas,  denunciando  que  as  fraudes  e  desvios  de

caráter de seus líderes também podiam ocorrer (BOUGHEDIR, 2007). Após Saitane,

o realizador produziu três documentários:  Galio de l'air (1973),  Cock Cock Cock,

(1977) e Le Niger au festival de Carthage (1980) (KOUAWO, 1982). 

O último filme realizado por Oumarou Ganda foi L’ Exilé, em 1980, e baseou-

se em um conto oral tradicional. Jean Rouch admirava o trabalho de Oumarou não

só pela atuação em seu filme Moi, un Noir, mas acreditava que teria se tornado um

grande diretor  do  cinema do Níger  se  não tivesse falecido  prematuramente,  em

1981, com apenas 46 anos. Durante toda sua carreira, Ganda defendeu o direito dos

nigerinos  de  verem  os  filmes  produzidos  em  seu  próprio  país  e  os  filmes  que

realizou se destinavam a esse público. O cineasta se incluía na lógica de um cinema



popular, um cinema que tinha a aprovação do público e estava inserido no contexto

nacional de seu país (KOUAWO, 1982).

Outro  dos  realizadores precursores  da cinematografia  nigerina  foi  Inoussa

Ousseini que  realizou dois  filmes  Sangsue (1970)  e  Paris,  c’est  Jolie  (1974).  O

segundo filme de Inoussa, realizado em Paris, conta a história de um jovem africano

que  vai  para  a  França  e  passa  por  diversas  provações,  sendo  enganado  e

desrespeitado, até perder seus bens, mas, ainda assim, envia um cartão postal para

sua família dizendo o quanto a cidade luz lhe agradou. Ousseini estudou sociologia

em Tours, na França, e chegou a criar um projeto que, como relatou Jean Rouch em

entrevista44,  pretendia  investigar  sobre  a  vida  sexual  dos  franceses,  como  uma

proposta de etnologia reversa. 

Djingarey Abdoulaye Maiga foi ator em dois filmes de Moustapha Alassane:

Le Retour d'un Aventurier e FVVA. Depois de trabalhar como assistente em outros

filmes de Alassane realizou o curta-metragem  Le Balon  (1972), sobre um menino

aficionado por futebol, tendo como ator principal seu próprio filho, na época com seis

anos de idade. Em seguida, produziu a sequência de longas:  Etoile noire (1975),

Aube Noire (1983),  Miroir  Noir (1994),  Vendredi  Noir (2000) e  La Quatrième nuit

Noire, terminado somente em 2008. O quarto filme da série Noir de Maiga, Vendredi

Noir foi caracterizado pelo crítico Olivier Barlet45 como uma obra rara, não por suas

qualidades técnicas, mas pela temática que aborda. O filme narra a sina de uma

família que se vê obrigada a tirar uma das filhas da escola por não dispor de uma

quantia ínfima em dinheiro exigida pelo professor, e que não consegue atendimento

médico para salvar uma das filhas que havia sido espancada pelo pai. O realizador

constrói um discurso político pela exposição, em suas obras, da situação de penúria

e sujeição à corrupção vivida por grande parte da população de seu país. 

A  obra  Moustapha  Alassane  destaca-se  pela  diversidade  de  formatos  e

gêneros e por algumas características peculiares que passo a apresentar agora. O

realizador  iniciou  sua  produção  audiovisual  no  contexto  político  de  pós-

independência do Níger, que ocorreu a partir da década de 1960. O processo de

independência  do Níger  e  sua transição de colônia francesa para a constituição

enquanto Estado-nação ocorreu em 1960. 

44 http://www.der.org/jean-rouch/content/index.php?id=crack_cine
45 http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2467



Foi pela difusão do curta de animação A Morte de Gandji, produzido em 1965,

que passou a ser conhecido como o primeiro realizador desse gênero do continente

africano.  O filme recebeu um prêmio no I Festival Mundial das Artes Negras, de

1966, em Dacar, no Senegal.

Alassane nasceu em N'Dougou,  no Níger,  em 1942.  Ainda pequeno,  criou

uma forma de projetar os desenhos que fazia usando uma caixa de madeira e a

fonte luminosa de um lampião. Suas duas primeiras animações foram: Le Piroguier e

La Pileuse de mil46, experimentações curtas com dois minutos de duração cada. 

 A partir de 1962 Alassane impulsionou sua carreira como diretor de cinema,

quando produziu quatro curtas-metragens. Escolheu uma lenda tradicional do povo

Djerma47 e a história de um casal desse grupo étnico do Níger como temas para

produzir  dois desses curtas em 16mm: La Bague du Roi Koda (1963, 24’) e Auoré

(1962, 30’).

Dentre os principais filmes que realizou estão os curtas de animação: La Mort

de  Gandji (1965), Bon voyage,  Sim (1966), Samba le  grand (1977),  Adieu  Sim

(2000),  Kokoa (2001),  Agaissa (2001),  Tagimba  (2003).  Em  1966,  produziu  a

narrativa  Le Retour d’un Aventurier (45’) e,  alguns anos mais tarde, dois longas-

metragens:  Femme, villa, voiture, argent  (1971, 68 min.) e Toula, ou Le Génie des

Eaux (1973, 76 min.)

No filme Le Retour d’un Aventurier (O Retorno de um Aventureiro) Alassane

recria  localmente  os  filmes  de  caubóis.  No  filme  que  ficou  conhecido  como  o

primeiro western africano encena-se o encontro do contexto cultural de uma aldeia

do Níger com a narrativa de um faroeste.  A produção cinematográfica, de 1966, é

elucidada pelo próprio título do filme: O Retorno de um Aventureiro,  o qual conta a

história de um jovem nigerino que volta de uma viagem ao continente americano. O

personagem principal traz em sua bagagem algumas roupas e acessórios usados

pelos caubóis nos filmes de faroeste e presenteia com os apetrechos seus amigos

da aldeia. O filme assume uma importância no conjunto da obra de Alassane pela

ênfase reservada ao processo de criação, e não ao produto final que foi criado. O

filme do  diretor  francês Serge Moati  Les Cow-Boys son noirs (Os Cowboys são

negros) foi  produzido   no   mesmo período e   aborda    o     processo de criação da

46 http://www.africine.org/?menu=fiche&no=3565
47 Djerma – grupo étnico do Níger



narrativa de Alassane, ou seja, caracteriza-se como um making-of, apresentando os

bastidores das filmagens de Le Retour d'un Aventurier.

Desde os primeiros filmes de animação que realizou, e até mesmo em suas

obras ficcionais, desenvolveu uma produção caracterizada pela experimentação e

pela bricolagem. 

Em entrevista realizada por Dan Yakir48, Jean Rouch apresentou Moustapha

como um homem que seria responsável por fazer um  novo cinema  em seu país,

ressaltando suas qualidades de “inventor”. Alassane começou a “fazer cinema” com

um equipamento que criou e com o qual fazia projeções de sombras chinesas e

seguiu um caminho próprio (YAKIR, 1978). 

O senegalês Paulin Vieyra (1975),  pioneiro nos estudos sobre os cinemas

africanos, traçou um panorama das produções e cineastas da maioria dos países do

continente. Em sua obra sobre os primeiros tempos dos cinemas africanos, Vieyra

apresentou Alassane como realizador  de cinema de animação e o comparou ao

cineasta bricoleur francês Georges Méliès, quando se referiu a sua forma de criar.  

A relação de amizade e parceria construída com Jean Rouch, uma vez que

ele também participou como narrador de uma das animações criadas por Alassane

– Samba le grand  – é inspiradora para a reflexão sobre as características e o

surgimento do cinema no Níger no contexto de formação dos cinemas africanos a

partir  de  década  de  1960,  em  meio  às  contradições  do  período  de  pós-

independência dos países africanos, além de fornecer elementos para discutir  os

processos transnacionais de produção cultural na atualidade. Por outro lado, até o

momento, no contexto brasileiro, as reflexões sobre o cinema produzido no espaço

geográfico do Níger têm sido focadas na produção fílmica do cineasta antropólogo

francês Jean Rouch nesse país africano. 

A produção fílmica de Alassane envolve a realização de pelo menos uma

dezena  de  curta-metragens  de  animação,  vários  documentários  e  narrativas

ficcionais,  sendo  uma delas  a  paródia  do  gênero  western.  Quanto  às  temáticas

abordadas, as primeiras animações foram feitas com desenhos:  La Mort du Gandji

apresenta um personagem sapo que é um grande monarca de um país imaginário e

o filme seguinte, Bon Voyage, Sim, é uma  sátira política  na   qual o sapo Sim, como

48 Idem 44.



presidente de uma “república de sapos”, viaja ao país vizinho para participar de

uma visita diplomática e para a inauguração de uma universidade que levará seu

nome. Em 2000, Moustapha produziu uma segunda versão desse curta animado,

dessa vez, em cores e usando alguns recursos gráficos criados em um programa de

computador.

O filme Samba le grand (1977) foi sua primeira experiência em animação stop

motion e baseia-se numa narrativa oral africana.  Agaissa  é também inspirado em

conto da tradição oral africana e foi produzido de forma artesanal em um programa

elementar para criar animações.

No filme Kokoa, feito em 2001, Moustapha retomou os personagens sapos e

outros animais construídos manualmente e animados, só que para encenar as lutas

livres tradicionais africanas que acontecem em arenas locais. Em seguida, o filme

Tagimba,  que  trata  de um ritual  das  religiões  africanas  e  também foi  produzido

usando a técnica do stop-motion.

Alguns dos documentários produzidos por Moustapha foram:  Aouré (1962),

L’Arachide de Sanchira  (1968) e  Les Contrabandiers49 (1969).  O primeiro fala do

encontro de dois jovens numa aldeia Djerma e os preparativos para seu casamento.

O  segundo  é  sobre  a  produção  de  amendoim em seu  país,  e  o  terceiro  é  um

documentário  sobre  as  artimanhas  de  comerciantes  para  atuarem informalmente

sem serem descobertos por órgãos fiscalizadores. 

Dos  cinco  principais  filmes  de  ficção  realizados  por  Moustapha,  três  são

baseados em lendas e contos da narrativa oral  africana:  La Bague du Rei Koda

(1963), que conta uma lenda Djerma sobre um pescador escolhido pelo rei para dar

uma prova de sua fidelidade. O filme  Albarka ou Deela50 fala de um contador que

narra a história em francês e traduz o que está sendo falado em hauçá  (VIEYRA,

1975).  O longa-metragem  FVVA  – Femmes, Voitures, Villes e Argent (Mulheres,

Carros, Vilas e Dinheiro) tem duração de 68 minutos e conta a história de um jovem

que inicia sua vida profissional e conjugal. O rapaz envolve-se em várias situações

em busca de ascensão social e se deixa levar pela conversa de um marabout (líder

muçulmano) que lhe oferece muitas vantagens, até perceber que foi ludibriado, e

acaba sendo preso. O filme recebeu um prêmio    no   FESPACO, em 1972, principal

49 http://www.africultures.com/php/?nav=personne&no=3565
50 Por dificuldades técnicas, não foi possível conseguir uma cópia desse filme para análise.



festival  de  cinema  africano,  que  acontece  em  Burkina  Faso,  na  cidade  de

Ouagadougou.  

Além da paródia O Retorno de um Aventureiro, Alassane realizou um segundo

filme de ficção, Toula ou Le génie des eaux. O filme foi codirigido pela alemã Anna

Schoering. Trata-se de uma ficção também baseada em narrativas orais. Um homem

conta para um amigo a história de uma comunidade que foi assolada pela escassez

de água. Um feiticeiro pressiona um pai a sacrificar a vida de sua própria filha para

apartar a ira dos deuses e ter de volta a água em sua comunidade. Um jovem da

aldeia se apaixona pela jovem Toula e resolve sair em busca de uma solução para

evitar o sacrifício. Por fim, a solução chega, com a morte da moça por uma serpente,

a comunidade recebe o perdão do gênio do lago, e volta a ter água em abundância. 

Em suas declarações públicas, Alassane fala sobre seu trabalho no Instituto

de  Investigação  e  de  Ciências  Humanas  de  Niamey,  criado  por  Jean  Rouch,  e

ressalta  que  um desejo  do  etnógrafo  francês  era  de  naquele  espaço  o  cinema

deveria ser reinventado. Trabalhando em parceria com outros atores, pesquisadores

e cineastas africanos como Oumarou Ganda, Inoussa Ousseini,  Djingarey Maïga,

Moustapha dirigiu o setor de Cinema da Universidade de Niamey durante 15 anos.

Moustapha Alassane também traz consigo o gosto pela função de exibidor e

difusor do cinema, já possuiu mini-ônibus com um projetor e viajou pelo interior do

Níger durante um ano.  Aos 71 anos, vive hoje em Tahoua e continua se dedicando a

animar seus desenhos e bonecos que cria com suas próprias mãos. E na casa onde

vive criou um espaço para ensinar a arte da animação a jovens de sua região. 

Esta foi  uma descrição inicial  da trajetória  do realizador nigerino que será

objeto de análise detalhada nos capítulos seguintes. 

2. 5 – A cinematografia pioneira do Níger

Os criadores da primeira fase da cinematografia do Níger aproximaram-se da

linguagem cinematográfica  assistindo faroestes  americanos nas salas  de cinema

locais e como convidados a atuar e expor seu imaginário nos filmes etnográficos que

Jean Rouch realizava em seu país. Da experiência  de ex-combatente na  guerra da



Indochina e de funções como a de técnico em mecânica, deram os primeiros passos

para uma formação autodidata. 

A discordância com a forma que Jean Rouch o retratou na tela em Moi, un

Noir e desejo de expurgar os traumas de um ex-combatente fizeram de Oumarou

Ganda um realizador. Os temas que escolheu para seus filmes lhes eram próximos,

como  sua  própria  história  pessoal,  dramas  sociais  urbanos  e  desvios  de

comportamento de cidadãos comuns e líderes religiosos que eram objeto de suas

observações.  Inspirado  pela  trajetória  do  ator  afro-americano  Sidney  Poitier,  o

cineasta, que ficou conhecido em seu país como o último dos moicanos, Djingarey

Maiga  produziu  cinco  filmes  que  tratam  de  dramas  familiares  permeados  por

questões como a poligamia, traições, conflitos religiosos e associados à identidade

negra.  Como  os  demais  pioneiros  da  produção  cinematográfica  na  África  Norte

Ocidental,  esses  realizadores  também  se  viram  em  meios  às  tramas  dos

nacionalismos anticoloniais, das ideias marxistas e dos movimentos pan-africanistas.

No entanto, principalmente pelos enfoques escolhidos em seus filmes, ao tratarem

de temas subjetivos e de seu cotidiano mais próximo, percebemos a intenção de

criarem  uma  filmografia  visando  o  público  local  e  a  ocupação  dos  espaços  de

exibição  de  seu  país.  Além de  produzir,  o  próprio  Alassane  também assumiu  a

função de exibidor, realizando projeções de filmes pelo interior do país.

Oumarou sempre declarou que poderia  fazer  filmes que abordassem toda

uma gama de temáticas, mas que não se via fazendo filmes que não tivessem um

recorte  sociológico  (KOUAWO,  1982).  Ousseini  realizou  pesquisas  sobre

sexualidade51, passou um tempo na Suécia para estudar os efeitos da “revolução

sexual”, além de ter desejado realizar um filme etnográfico no continente europeu

sobre a mesma temática.

O encontro com o cinema etnográfico de Jean Rouch provocou reações e

gerou  reflexões  dos  realizadores  do  Níger.  Dos  fundadores  da  cinematografia

nigerina, Alassane é o único que experimentou a linguagem do cinema antes desse

encontro, já que na infância inventou suas primeiras imagens animadas. Que tipo de

relação podemos estabelecer entre a presença de Jean Rouch, como antropólogo

51 Curta biografia disponível em: http://www2.africultures.com/php/index.php?
nav=personne&no=16227



cineasta  no  Níger,  no  mesmo  período  em  que  alguns  de  seus  colaboradores

começaram a ser firmar como cineastas? Podemos dizer que a forma de produção

colaborativa proposta por ele gerou questionamentos que levaram os realizadores

nigerinos a pensarem temáticas e uma produção direcionada para o público local?

Podemos classificar a produção de Jean Rouch como fundadora de discursividade

(DIAKHATÊ; DIAWARA, 2011),  compreendendo que estimule novas linguagens e

situe-se  na  origem  de  uma  representação  de  discurso  sobre  a  representação

documental do negro e da identidade africana? Qual a relação dessa produção com

o cinema de Moustapha Alassane?

Adeptos  de  um  transnacionalismo  impulsionado  pelas  dinâmicas  da

globalização,  uma  geração  de  realizadores  africanos  define  novos  códigos

interculturais e transnacionais e pratica o processo de crioulização. 

Deslocam  assim  sua  subjetividade  para  territórios  a  que  não
pertencem  diretamente,  mas  com os  quais  partilham  resíduos  da
história  e com os quais  entram em interação,  desestabilizando as
fronteiras do espaço fílmico e da linguagem. Com os seus filmes,
criam novos pontos de referência ou constroem um novo olhar pan-
africano (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011, p. 115).  

A noção de transnacionalidade e de troca cultural entre as populações negras

dispersas  pela  América  do  Norte  e  pela  Europa  explorada  pelos  realizadores  é

retraduzida integrando nas mesmas a África. Todos esses realizadores transcendem

a  noção  de  estado-nação  e  os  constrangimentos  da  etnicidade  e  de  suas

particularidades.  Criam  um  novo  espaço  de  diálogo  e  de  definição  de  uma

identidade negra híbrida (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011, p. 122). 

O cinema de Alassane pode ser visto como uma produção que ultrapassa

fronteiras  do  Estado-nação,  perguntamos  de  que  forma  explora a  noção  de

transnacionalidade e constrói sua crítica sobre as trocas culturais quando incorporou

as referências fílmicas ocidentais  dos faroestes americanos para desconstruí-las,

esmiuçando o processo de produção de um filme em Le Retour d'un Aventurier.

A crítica de Achille Mbembe (2010) está centrada na ideia de que os estudos

sobre as formas africanas de imaginar o eu e o mundo sempre estiveram associados

a  uma  concepção  da  identidade  como  geografia,  que  pode  ser  traduzida,  na

concepção de tempo como espaço. Assim    como     as    identidades   são   móveis,



instáveis, reversíveis, não existe uma identidade africana como substância, e sim

práticas de ser africano. A saída proposta pelo autor está “na reconceitualização da

noção de tempo,  na  sua relação com a memória  e  a  subjetividade”(MBEMBE,

2010, p. 32).

No contexto atual, surge em África uma forma de cosmopolitismo que procura

reconstruir a identidade africana a partir das exigências universais da razão. Esse

processo  ocorre  em  duas  direções,  uma  que  se  esforça  pelo  retorno  e  o  re-

encantamento da tradição e dos costumes, e uma segunda que dirige seu olhar

apreensivo  para  o  surgimento  de  um  espaço  moderno  e  desterritorializado

(MBEMBE, 2010a).  

Na visão de Achille Mbembe (2010a), ao entrar na era da circulação e da

desterritorialização, caracterizado pelos movimentos de migração e da constituição

de novas diásporas pelo mundo, o continente africano passa a se constituir em polos

de passagem, de movimento e de desova. A partir dessa concepção, o espaço do

território passa a ser compreendido com um grande intervalo, passível de muitas

formas de combinação e composição.

Vistas  pelo  lado  africano,  as  migrações  e  a  circulação  de  pessoas  se

caracteriza  tanto  pela  dispersão quanto  pela  imersão.  A história  das  sociedades

africanas foi marcada pela constante circulação de pessoas pelo continente. Uma

cultura  da  mobilidade  que  o  processo  de  colonização  procurou  congelar  pela

instituição moderna das fronteiras. O processo de imersão também ocorreu com a

entrada  de  uma  minoria  europeia  e  asiática  que  ainda  insiste  em  afirmar  uma

supremacia sobre a população nativa e demarcar uma diferença, que, no caso de

alguns grupos, se expressa por meio da criação de guetos e da endogamia.  

Na virada para o século XXI, as contribuições de Franz Fanon retomam sua

importância em diversos campos do conhecimento, como o das artes e da literatura.

Os estudos raciais e da diáspora, o chamado pensamento terceiro-mundista, e os

estudos  subalternos,  redescobrem  a  obra  de  Fanon  e  nela  inspiram-se  para

construir suas reflexões críticas.  

Os processos de identificação são cada vez mais apreendidos não a
partir de uma perspectiva ontológica, mas de um ponto de vista de
um sujeito face a seu  desejo. Manifesta-se   por  toda  a  parte  um



interesse  renovado  pela  análise  das  relações  do  sujeito,  da
linguagem e da representação (MBEMBE, 2011, p.08).

Um movimento autoral  de (re)invenção do cinema pode ser observado no

todo da produção de Moustapha Alassane? O realizador nos apresenta um corpus

fílmico  que  vai  desde  a  origem das  imagens  em movimento,  quando  cria  suas

sombras animadas,  até  o  momento  da projeção,  de  sua  atuação  como exibidor

itinerante pelos territórios do Níger. 



3. O mundo das imagens animadas de
Moustapha Alassane



Tudo começou pela magia de projetar imagens de animais sobre uma tela

translúcida. Moustapha Alassane era um garoto da cidade de N'Dougou  no Níger,

que  até  então  não  conhecia  o  cinema.  Partilhou  com  amigos  de  infância  suas

projeções  de  sombras.  Uma  fonte  de  luz  iluminava  o  interior  de  uma  caixa  de

madeira  e,  por  meio  dela,  figuras  eram  projetadas  em  uma  superfície  refletora

externa. Ele desenhava seus personagens e criava pequenos modelos de papel e

arame para manipulá-los com as mãos,  por dentro da caixa.  Descobriu que sua

invenção poderia se transformar em espetáculo para as pessoas de sua vila. Juntou-

se a um colega de escola para aprimorar o invento, pois desejava acrescentar-lhe

cores (HENNEBELLE; RUELLE, 2005). 

Um documentário de Maria Silvia Bazzoli  e Christian Lelong, realizado em

2009, nos apresenta Alassane como o “cineasta do possível”52. A caixa mágica que

ele usava para projetar imagens foi reconstruída para esse filme. A produção foi uma

oportunidade  para  o  realizador  rememorar  o  período  em  que  desenhava  seus

personagens e os projetava na tela do brinquedo ótico que o aproximou do cinema.

O primeiro contato com as imagens em movimento aconteceu dessa forma, como

ele mesmo relatou53 em entrevista e no trecho abaixo, por meio da criação de uma

brincadeira com sombras: 

Eu creio que o cinema chegou até mim por acaso. Porque antes de
eu realmente começar a filmar,  eu havia concebido uma invenção
que pode se comparar a ele, porque havia imagens e você podia
ouvir os sons! Eu estava na escola, era um excelente desenhista, um
dia eu cheguei  e fiz sombras chinesas.  Eu podia mostrar  a meus
colegas,  os  leões,  os  elefantes...Eu  vivia,  nesse  momento,  em
N'Dougou, onde eu nasci. Nem eu, nem meus amigos sabíamos na
época o que era o cinema, nós nunca mesmo tínhamos ouvido falar.
(HENNEBELLE; RUELLE, 2005, p. 194. Tradução nossa).

3. 1. A invenção dos cinemas 

A história  das  práticas  cinematográficas  é  composta  por  uma  coleção  de

geringonças e bricabraques caseiros que foram criados ao longo dos séculos, desde

o Oriente ao Ocidente.   O documentário    Um filme antes do filme”54,  realizado  por

52  Uma cópia do filme está disponível em: http://www.dailymotion.com/video/xgrq3d_aef-film-
moustapha-alassane-cineaste-du-possible_shortfilms
53 Entrevista realizada com Moustapha Alassane. 28 fev. 2013, Ouagadougou, Burkina Faso.
54  Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=s0KADBMXY-8



Werner Necks, mostra que não é fácil delimitarmos quando realmente essa história

começa. Estamos condicionados a pensar o cinema a partir da narrativa fílmica e da

projeção  em uma  sala  escura.  Nem mesmo podemos  dizer,  com certeza,  se  a

primeira  projeção  de  cinema  foi  realizada  por  franceses,  por  alemães  ou  por

americanos.  A conhecida  exibição  pública  no  Grand  Café,  na  Paris  de  1895,  é

reverenciada como o marco na invenção do cinema, mas os irmãos Max e Emile

Skladanowsky, na Alemanha, e Jean Acme Leroy, nos Estados Unidos, antes disso,

já  faziam suas projeções cinematográficas  (MACHADO  apud COSTA,  2005).  Os

registros  mais  difundidos  sobre  a  criação  do  cinema,  quase  sempre,  estão

vinculados a uma concepção industrial do mesmo e ao interesse em promover seus

inventores e as nações às quais pertenciam. Como conta Arlindo Machado:

[…]  tais  histórias  do  cinema  são  sempre  a  história  de  sua
positividade técnica, a história das teorias científicas da percepção e
dos aparelhos destinados a operar a análise/síntese do movimento,
cegas entretanto a toda uma acumulação subterrânea, uma vontade
milenar de intervir no imaginário. (MACHADO apud COSTA, 2005, p.
8).

Parto de uma concepção de cinema que não se reduz à projeção de imagens

iniciada com a invenção do cinematógrafo e de outros aparelhos similares, como o

quinetoscópio55 de Thomas Edison. Para começar a falar da ideia de cinema que se

materializou  a  partir  do  imaginário  de  Moustapha  Alassane,  recupero  a  primeira

forma de utilização artística da luz em projeções, que foi o teatro de sombras. No

século XVII, o teatro de sombras asiático passou a ser conhecido na Europa como

sombras chinesas. Seu princípio era simples: uma fonte luminosa posicionada atrás

de um objeto, e que possibilitava a projeção de sua sombra em uma superfície clara.

A prática de projetar imagens a partir de um fonte de luz foi apropriada pelo jesuíta

Athanasius  Kircher  que  criou  a  lanterna  mágica.  O  objeto  foi  utilizado  para

demonstração  de  conhecimentos  obtidos  pelas  observações  microscópicas  e

telescópicas, assim como para ilustração de textos bíblicos. Como um dispositivo

que invertia o mecanismo criado pela câmera escura, na lanterna mágica, a fonte de

luz  partia  do  interior  do  objeto  para  projetar  imagens  numa  superfície  refletora

externa (GRAÇA, 2006). Os espetáculos de   lanterna  mágica eram constituídos por

55 Aparelho que possuía um visor pelo qual era possível ver uma curta projeção de imagens em    
movimento, a partir da inserção de uma moeda. 



um série de imagens projetadas e mostravam terras distantes, histórias populares e

canções (COSTA, 2005).  

Um longo trajeto foi percorrido até a institucionalização do cinema narrativo,

uma gama de invenções surgiram como fruto de trabalhos científicos e do gosto dos

homens  pelos  espetáculos  de  luz  e  sombra  (MORIN,  1997).  Mesmo  antes  de

conhecer uma projeção cinematográfica, o jovem Alassane se viu fascinado pelo

brinquedo que havia criado. 

Edgar Morin chama-nos atenção para o fato de que inventores,  bricoleurs e

sonhadores parecem vir todos de uma mesma família, pois há sempre um mistério

que permeia o aparecimento de grandes invenções, que nunca nascem isoladas,

surgem ao mesmo tempo em várias partes do globo, como se tivessem sido geradas

a partir de um mesmo gênio subterrâneo (MORIN, 1997). A origem dos espetáculos

que se baseiam nas projeções de sombras perde-se no tempo e no espaço. 

Voltar  às  origens  da  criação  de  imagens  em  movimento  nos  possibilita

diferenciar dois momentos: o do surgimento de um dispositivo técnico (projeções

fantasmagóricas) e o do processo de institucionalização sociocultural do dispositivo

cinematográfico (espetáculo narrativo), conforme discutem André Parente e Victa de

Carvalho  (2009).  A noção  de  “cinema  do  dispositivo”  ou  “forma cinema”  é  uma

criação dos dois autores que acabei de citar e foi cunhada com a intenção de evitar

determinismos tecnológicos, históricos e estéticos, já que, 

o dispositivo é, por natureza, rizomático, o que, de certa forma, nos
permite  dissolver  certas  clivagens  e  oposições  que,  em  muitas
situações, não apenas paralisam nossos pensamentos — linguagem
e percepção, discurso e afeto, sujeito e objeto, arte e tecnologia, pré
e  pós-cinema  etc.  —  como  criam  falsas  oposições  (CARVALHO;
PARENTE, 2009, p. 29).

Pensar a partir  do dispositivo amplia possibilidades e permite extrapolar a

forma  do  cinema  dominante.  A  partir  do  dispositivo  cinematográfico  pode-se

multiplicar  telas,  explorar  outras  formas  de  duração  e  intensidade,  criar  novas

maneiras de projetar e de se relacionar com o público. Já que a imagem é pensada

hoje  também como acontecimento,  como um sistema de relações que congrega

diferentes  instâncias  de  enunciação  e  percepção,  fruto  de  transformações  que

ocorrem nas teorias cinematográficas (CARVALHO; PARENTE, 2009).  



Conceitos como o de cinema de museu56 são citados para exemplificar como

o cinema pode ser visto como um dispositivo a ser reinventado. 

Se  hoje  as  produções  visuais  reinventam  o  cinema  de  diversas
maneiras, multiplicando telas, diluindo narrativas, espacializando as
imagens,  é  porque  a  subjetividade  cinema  está  profundamente
interiorizada em todos nós, e é essa interiorização que torna possível
o  diálogo  com  outras  modalidades  de  fazer  cinema  sob  outros
regimes técnicos e estéticos (CARVALHO; PARENTE, 2009, p. 37). 

A projeção de imagens na caixa  de madeira  foi  o  dispositivo  técnico  que

Alassane criou como primeira experiência de prática cinematográfica, a noção de

forma cinema  (CARVALHO; PARENTE, 2009) foi  aqui abordada porque amplia a

noção de cinema dominante e nos possibilita incluir esse momento de surgimento do

dispositivo técnico (projeções fantasmagóricas) e momento do espetáculo narrativo

que será abordado em outras fases da trajetória do realizador.

3.1.1. A caixa mágica de Alassane

Assim  como  outros  bricoleurs  que  se  espalhavam  pelo  mundo  afora,

Moustapha  projetava  sombras  que  hoje  integram  o  primeiro  episódio  de  sua

aventura  pelo  universo  das  imagens  animadas.  Alassane  desenhava  seus

personagens, animais, partes do cenário e os manipulava por dentro da caixa com

as mãos, sustentados por uma pequena haste, como vemos na imagem abaixo: 

FIGURA 3 - Fotograma da Caixa de Alassane. Fonte: LELONG, Christian; BAZZOLI, Maria
Silvia. Moustapha Alassane, cineasta do possível” (documentário).

A partir de sua primeira experiência de projeção, presentificava o mundo a

sua volta e contava suas histórias, como o    realizador    disse  em entrevista (citada

56 Cinema de museu, caracterizado pela espacialização da imagem e a interrupção do fluxo 
temporal, seja do filme, seja do espaço projetivo (CARVALHO; PARENTE, 2009).



anteriormente), podia mostrar aos amigos de infância os movimentos dos animais

que desenhava. Para ele, seu invento, assim como o cinema, projetava imagens e

possibilitava a quem o assistia, ouvir os sons.

Nosso obstinado inventor, por sua busca incessante pela origem da magia de

projetar imagens, aproxima-se da prática poética da animação, conceito elaborado

pela pesquisadora Marina Estela Graça (2006).  Em sua obra Entre o olhar e o gesto

(2006), essa autora procura ver o filme animado do ponto de vista da relação entre o

autor e as possibilidades do discurso, ou seja, “no entre” do olhar e do gesto daquele

que anima. Quando criança, o desenhista-animador já deslocava seus personagens

do plano do papel para o espaço, ao manipulá-los com as mãos e acrescentar-lhes

movimentos. As mãos do menino que se colocavam entre a tela e a fonte luminosa

produziam um movimento contínuo dos seus objetos-imagens, animando-os. 

Os  deslocamentos  dos  personagens  pela  tela  eram  possibilitados  pelo

movimento das mãos e pela própria instabilidade da chama da luz do lampião. A

intenção de gerar movimentos na tela manipulando os desenhos (acoplados aos

suportes  com  hastes)  estava  associada  a  um  sentido  de  continuidade.  Nessa

primeira  experiência  de  Alassane  não  é  possível  percebermos  uma

decomposição/recomposição  de  quadros  como  no  processo  de  criação  de  um

desenho animado. O movimento que ele criava era contínuo. 

A brincadeira se transformou e assumiu a forma de espetáculo de luz e de

sombra, quando compartilhado com um grupo de pessoas em um espaço público se

configurava em uma  forma cinema.  E  é justamente a  subjetividade cinema,  que

interiorizada por nós, possibilita que, hoje, dialoguemos com essa modalidade de

“fazer cinema”. Uma modalidade que, como outras, pode assumir diferentes regimes

técnicos e estéticos (CARVALHO; PARENTE, 2009). 

3.2. A bricolagem 

Juntando objetos aleatórios que estavam ao seu alcance como um lampião a

combustível, pedaços de madeira, uma superfície translúcida, pedaços de arame e

outras miudezas, Alassane inventou sua projeção de sombras. Sua intenção de criar

movimento a partir das imagens está associada à ideia de bricolagem.  



Algo que evoca um movimento incidental, este é sentido apresentado para o

verbo “bricoler” por Lévi-Strauss (1997) no texto em que apresenta o “pensamento

selvagem”. Pela etimologia, a palavra bricolagem é derivada do verbo em francês:

“bricoler”, que representa um movimento de ir e vir. O bricoleur é então aquele que

promove um movimento e, por meio dele, pode chegar a um resultado anteriormente

não previsível. 

Ao  trazer  o  termo  bricoleur para  seu  texto,  Lévi-Strauss  revela  que  sua

principal intenção é refletir sobre o pensamento mítico. Uma forma de pensamento

que tem como característica expressar algo acompanhado de um repertório, cuja

composição  é  heteróclita.  Ressalta  que  assim  como a  bricolage,  o  pensamento

mítico pode chegar a “resultados brilhantes e imprevistos” (1997, p.32). 

A construção de cenários pelo mago realizador Georges Méliès é citada por

Lévi-Strauss (1997) como uma bricolagem, assim como o autor Paulin Vieyra (1975)

associa  o  trabalho  de  Alassane  ao  de  Meliès.  Outros  inúmeros  inventores

produziram pequenas  parafernálias  para  projetar  e  produzir  imagens,  como  dito

anteriormente, e parecem vir  todos de uma mesma família,  como pontuou Morin

(1997), pelo mistério que perpassa sua criação em épocas próximas e em vários

espaços do planeta. 

Voltando à construção do conceito de bricolagem que nos foi apresentada por

Lévi-Strauss, para o etnólogo a regra do jogo é um universo limitado de coisas, de

materiais. O bricoleur arranja-se com “meio-limites”, não necessita da matéria-prima

adequada para executar seu projeto, ou seja, ele adéqua os materiais de que dispõe

e com os mesmos executa seu projeto. 

Os “meio-limites” são um conjunto de materiais diversos que podem parecer

até estranhos, à primeira vista. O conjunto é sempre finito. Em linguagem coloquial,

traduzimos como um “monte  de tralhas”,  objetos  que foram descartados ou não

estão sendo utilizados. Esse conjunto não é composto para execução de um projeto

específico,  mas  é  o  resultado  contingente  de  uma  coleta  de  resíduos  que  se

apresentaram para o bricoleur. Recolher, guardar e poder dar-lhe alguma utilidade,

em um momento  que  está  por  vir.  O  autor  recupera  uma expressão própria  do

bricoleur: a coleta e conservação de materiais em função do princípio de que aquilo

sempre poderá servir, em algum momento futuro. 



É a virtude mitopóetica da bricolagem, que Derrida (2009) aponta como sendo

a contribuição mais importante de toda essa reflexão realizada por Lévi-Strauss na

“Ciência  do  Concreto”.  Retomamos alguns  pontos  importantes  do  texto  de Lévi-

Strauss, dentre os quais está o caráter poético da bricolagem: 

A poesia da  bricolage lhe advém, também e sobretudo, do fato de
que não limita a cumprir ou executar, o bricoleur não fala apenas com
as coisas,  como já  demonstramos,  mas fala  também através  das
coisas:  narrando,  através  das  escolhas  que  faz  entre  possíveis
limitados, o caráter e a vida de seu autor. Sem jamais completar seu
projeto, o  bricoleur coloca nele sempre alguma coisa de si (LÉVY-
STRAUSS, 1997, p. 37)

Refletindo sobre a experiência do sensível a partir da obra de Claude Lévi-

Strauss, Werneck (2008) acredita que independente da sua rusticidade, o poético e

o onírico são constituintes do objeto fabricado pela bricolagem. Trata-se de uma arte

que, aliada à habilidade manual, tem na imaginação seu elemento essencial. “Artista

do acaso objetivo, colecionador de cacos e ruínas, o bricoleur retira, até mesmo do

ordenamento  e  da  classificação  de  seus  materiais,  uma  experiência  estética

suplementar” (WERNECK, 2008, p.326).

A bricolagem está presente na obra cinematográfica de Moustapha Alassane

desde a produção da caixa  mágica que usou para projetar  imagens e criar  sua

primeira  forma cinema. A partir de objetos que estavam ao seu alcance criou um

brinquedo que se transmutou em espetáculo. De um imprevisto, de uma descoberta

casual,  ele  passou a se interessar  mais pela ideia  do “fazer  cinematográfico”.  A

produção de movimentos com os objetos (desenhos de animais) traduzia um recorte

do universo que estava em seu entorno. 

3.3 - A descoberta do cinema animado 

No  ano  de  1962,  Alassane  realizou  suas  duas  primeiras  animações.  Le

Piroguier e  La Pileuse de Mil em formato 16mm, cada uma com a duração de 2

minutos57 Os  filmes  foram  produzidos  com  apoio  do  Ministério  da  Cooperação

Francesa. Foi    nesse   período que o realizador autodidata conheceu o antropólogo

57 A filmografia de Alassane, incluindo esses dois filmes de animação, está disponível em: 
<http://www.africultures.com/php/?nav=personne&no=3565>.



cineasta  francês  Jean  Rouch,  que  o  aproximou do  animador  Norman  McLaren.

Alassane acompanhou o trabalho de Norman no Canadá, fez um estágio com o

grupo de animadores do National Film Board.  

Com intenção de observar os ecos da passagem de Moustapha pelo instituto

canadense National Film Board (NBA) em sua trajetória de realizador, trago algumas

considerações  sobre  o  trabalho  do  mestre  McLaren,  que  também  foi  objeto  de

reflexão da pesquisa realizada por Marina Estela Graça (2006) sobre a poética das

imagens animadas. 

A  trajetória  de  Norman  McLaren  apresenta  muitas  particularidades.  O

animador ficou mundialmente conhecido pelas inúmeras formas de “fazer” animação

que  criou,  e  que  também  foi  responsável  por  difundir.  Seus  filmes  sempre

surpreenderam  pelas  possibilidades  expressivas  inesperadas  que  revelavam.

Segundo Marina Estela (2006), McLaren criou não apenas filmes, mas uma poética,

uma atitude crítica e criativa que questionava as formas de realização do cinema de

animação e do próprio cinema narrativo.  Por exemplo, seu premiado filme Blinkity

Blank 58, foi o resultado de uma experiência sobre o efeito das imagens instantâneas

para a percepção da retina humana. Os desenhos foram feitos diretamente sobre a

película escura. O animador criava uma série de desenhos em uma sequência de

fotogramas e as intercalava com 12 fotogramas escuros. O efeito para quem assiste

não parece  tão  perceptível,  pois  a  última imagem fica  retida  por  nós durante  o

intervalo  de  12  fotogramas,  e  em  seguida  a  associamos  às  próximas  que  são

projetadas e captadas por nossos olhos.   

No ano que realizou o filme Blinkity Blank, 1955, Norman McLaren declarou:

Eu certamente admito que sinto um prazer claro em fazer um filme
com a menor soma de dinheiro, equipamento e tempo possível [...] a
dádiva de poupança do filme é que, se você o despe de todas as
suas  características  secundárias,  tais  como  cenários,  fundos,
propriedades,  iluminação,  figurino  e  até  mesmo  som,  deixando
apenas o esqueleto da ação, é possível prender a atenção da plateia
com firmeza. Tudo o que é realmente essencial é que a ação seja
clara e planejada com habilidade (MCLAREN apud GRAÇA, 2006, p.
105)

58  Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vRBVWCs1KW4. 



Uma  das  particularidades  do  realizador  ressaltada  por  Graça  (2006)  é  a

exiguidade dos meios, como os de produção. Essa era uma forma de orientar e

delimitar seu processo criativo, pois levava o autor a se concentrar naquilo que era

realmente essencial. Norman também tinha para si que ao trabalhar com um limite

de  recursos  o  artista  se  via  forçado  a  simplificar  as  formas  e  concentrar-se  no

movimento, na ação e nos gestos que gerariam o resultado filme. 

A condução da criação fílmica por McLaren estava além da proposição de

investigar sobre o cinema. Tratava-se de uma intenção de proporcionar uma vivência

estética,  uma partilha  do sensível.  Portanto,  a  presença de outros  criadores  era

fundamental para o animador, a realização de uma obra era:

Lugar de associação e de partilha, de comunicação, pela emergência
do novo, aparição surpreendente emersa dos esforços negociados
entre  as  pessoas  implicadas  e  que  permanecem  unidas  pelo  ato
mesmo de criação enquanto vivência sensível e inscrição definitiva
(GRAÇA, 2006, p. 104).

O estúdio de trabalho de Mclaren era visto por ele e por aqueles que dele

participaram como uma comunidade de criadores. O espaço do National Fim Board

era um espaço de possibilidades aberto às linguagens, dispositivos, colaborações e

aos espectadores (GRAÇA, 2006). 

Mclaren  sabia  o  quanto  a  máquina  podia  imprimir  sua  presença  no  que

realizava. Se empenhava o máximo em manter aberto um leque de possibilidades

que pudesse abarcar soluções poéticas a partir dos erros e dos imprevistos. E em

muitas de suas obras optou por resultados mais interessantes que resultaram de

ações fortuitas. Como exemplo temos a interferência da poeira no filme Beyond dull59

que foram assumidas por McLaren por considerar que poderiam produzir marcas

interessantes  na  película,  assim  como  os  arranhões  provocados  pelo  projetor

(GRAÇA,2006).  

 Sobre  essas  possibilidades  geradas  pelos  erros  e  imprevistos  que  eram

incorporados  à  obra  de  McLaren,  Marina  Graça  (2006)  conclui  que  o  autor

transformava  os  incidentes  em  novas  perspectivas  expressivas.  O  filme  se

apresentava como um momento de se experimentar em si mesmo os percalços de

um processo, como se o autor estivesse numa viagem. 

59 http://www.youtube.com/watch?v=h8uktqgKgw0. 



A  criação  estaria  não  no  modo  de  articulação  dos  elementos
significantes que há de constituir o discurso fílmico, mas na criação
da própria – para si, autor – possibilidade de fazer (experimentar) um
filme como passagem para outro de si mesmo, na apropriação de
uma humanidade não imediatamente acessível  em si  mesmo,  em
outrem e nas coisas do mundo (GRAÇA, 2006, p. 117).

Marina Estela traz o quadro de referências dos princípios que regem a criação

de Norman McLaren definidos por ele próprio: 

Tentar manter o mínimo de mecanismos técnicos entre a concepção
e a obra finalizada; manipular pessoalmente os mecanismos que de
fato permanecem, de modo tão íntimo quanto um pintor que trabalha
em sua obra (...); fazer das muitas limitações desses mecanismos,
quando trazidos em contato com o tema, o ponto de crescimento das
ideias visuais e certificar-se de uma oportunidade para improvisar no
momento de filmar e desenhar (GRAÇA, 2006, p. 41). 

Na concepção  do  filme  animado,  a  composição  do  movimento  prevê  um

conhecimento  anterior  que  é  ao  mesmo  tempo  empírico  e  codificado.  Quando

McLaren realizou  Hen Hop60 passou alguns dias observando como as galinhas se

movimentavam, não com a intenção de representar seu movimento no filme, mas de

procurar expressar o gestual que, em nós, podemos reconhecer como delas, pois

era essa sua intenção final. 

Norman  tornou-se  conhecido  pela  diversidade  de  técnicas  que  criou  e

experimentou,  promovendo  novas  possibilidades  expressivas.  Porém,  como  nos

apresenta Graça (2006) é a criação de uma poética, de uma atitude crítica e criativa

para com o dispositivo cinematográfico, o que mais importa em seu trabalho. 

As premissas que orientaram o trabalho de McLaren no NFB do Canadá eram de:

tentar usar o mínimo possível de recursos técnicos entre a concepção e a finalização

da obra; operar pessoalmente os recursos pelos quais optava; desenvolver as ideias

visuais partindo das próprias limitações dos recursos que escolhia e permitir-se a

improvisar sempre na hora de filmar (GRAÇA, 2006). 

Procuro analisar o trabalho de Moustapha Alassane, no campo da animação,

pela forma como o realizador incorpora em sua atitude criativa traços da poética de

McLaren. A forma de realizar de Norman também pode ser associada à atitude do

bricoleur. O animador   nigerino   atua   com   os   meio-limites,  opta  por um número

60  Disponível em: http://www.nfb.ca/film/hen_hop. 



limitado de recursos e não só está aberto,  como adota o imprevisto  como parte

essencial do seu processo criativo. 

3. 4 - Os primeiros filmes independentes 

Mãos que contavam histórias projetando sombras em movimentos contínuos

e  ritmados  passam  a  se  interessar  pela  decomposição  e  recomposição  do

movimento. Após sua passagem pelo instituto canadense, Moustapha retornou ao

Níger e produziu suas duas primeiras películas independentes:  La Mort de Gandji

(1965) e Bon voyage, Sim61 (1966). 

A opção por  fazer filmes de animação agregando um mínimo de recursos

técnicos era um dos desafios assumidos por Norman McLaren em seu processo

criativo.  O bricoleur Alassane trilhou um caminho semelhante.  O sapo foi o animal

escolhido  como  principal  protagonista  de  seus  filmes  animados.  Nos  desenhos

gerados por sua mão habilidosa, os sapos ganharam movimento e vida na tela. Em

suas animações, os anfíbios assumem papéis de reis e seus súditos; de chefes de

estado, de oficiais, ou de cidadãos comuns que povoam lugares imaginários. 

A preferência pelos sapos como personagens foi citada por Moustapha em

entrevista62. O desejo do animador era de mostrar um animal que, em sua região,

aparece  por  um  curto  período  do  ano  e  logo  desaparece  por  causa  do  calor

excessivo  e,  não  por  considerá-los  mascotes,  como  também  declarou  o  diretor

nigerino ao crítico francês Olivier Basquet, de forma irônica. Poderia ter escolhido

outros animais, outros personagens, mas preferiu os sapos.

O filme animado La Mort du Gandji63 ficou conhecido como o primeiro curta-

metragem do gênero produzido na África do Norte Ocidental. Na ação, o animador

cria uma pequena aldeia, onde o reino dos sapos tem como inimigo um crocodilo.

Em suas primeiras películas animadas, Alassane desenhava seus personagens e

cenários  com simples  traços  pretos  em um fundo  claro  (transparente).  Com os

desenhos  animados  em  preto  e  branco  inaugurou  oficialmente  sua  carreira  de

animador pioneiro entre os cineastas africanos, poucos anos  após  o Níger se tornar

61 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=t2D2hC2CoQQ. 
62 Idem 53.
63Um pequeno trecho desse filme foi recuperado pelo documentário “Moustapha Alassane, o 
cineasta do possível”, ver no minuto 20' do filme, citado na primeira nota desse capítulo. 



um Estado-nação ao declarar independência política do estado francês, no começo

da década de 1960.

O letreiro: “Afrique Films apresenta” surge no início do filme, em seguida, um

quadro fixo anuncia o título do filme emoldurado por desenhos de animais da savana

africana. A primeira imagem é enfática, ao identificar o filme como uma animação

africana, o estilo autoral e o inusitado da obra rendeu a Alassane um prêmio no I

Festival Mundial de Artes Negras de Dacar64, no Senegal, em 1966.  A animação é a

primeira de uma série que Alassane realizou tendo como personagens os sapos. A

escolha desses animais, e de outros, como personagens de suas animações será

objeto de uma reflexão mais detalhada adiante.

FIGURA 4 – Abertura do filme La Mort du Gandji. Fonte: LELONG, Christian; BAZZOLI,
Maria Silvia. Moustapha Alassane, cineasta do possível” (documentário).

 No filme seguinte, em 1966, Moustapha escolhe uma situação diferente, o

contexto de uma república, para contar outra história, com os mesmos personagens

sapos. O sapo presidente de uma república de anfíbios personificados pelo traço do

animador recebe um convite das mãos de um sapo ciclista mensageiro.  O sapo

Presidente Sim, logo em seguida, decola em seu avião, seguindo em direção a outro

país.  

A relação  do  autor  com  o  filme  animado  pressupõe  uma  experiência  de

duração que começa pela própria execução do processo criativo  e  pela  elaboração

64  Trecho de documentário realizado por Willian Greaves sobre o I Festival Mundial de Artes Negras
de Dacar <http://www.youtube.com/watch?v=YVZJwvzt8dY> e Discurso de abertura do Festival: 
http://www.ina.fr/video/CAF89027584. 



das condições que levam a experiência. O filme emerge dessa duração concreta

para seu autor, “de acordo com o modo pelo qual vai se construindo materialmente,

pelo progressivo pôr em sucessão das imagens, ao mesmo tempo que, enquanto

criador, nele se vai inscrevendo fisiologicamente, por meio do gesto” (GRAÇA, 2006,

p. 126). Em um segundo momento, o autor torna-se um espectador especial porque

guarda consigo a memória do processo. 

O fotograma no cinema de animação é a unidade mínima e manipulável. O

realizador conforma sequencialmente os fotogramas como se estivesse compondo

uma partitura de imagens na película, no caso dos desenhos animados em que esse

suporte é usado. É nesse sentido que a pesquisadora Marina Estela (2006) afirma

que: 

o  filme  animado  pressupõe   a  existência  de  dois  tipos  de
manipulação de relação descontinuidade/continuidade fílmica:  uma
que sequencializa e justapõe segmentos de discurso, habitualmente
denominados planos; outra, que lhe é própria, e que sequencializa e
justapõe fragmentos mínimos de filme, habitualmente denominados
fotogramas  ou  imagens.  Ambas  são  procedimentos  materiais  que
asseguram  a  ilusão  de  continuidade:  a  primeira  é  absolutamente
perceptível ao espectador; a segunda não (GRAÇA, 2006, p. 127).

No processo de criação da viagem do Sapo Sim, Alassane elaborou um curta-

metragem a partir  de uma sequência de quarenta e cinco planos.  No interior  da

maior parte dos planos há uma sequência de pequenos fragmentos que surgem na

tela para o espectador como movimento, seja dos personagens, seja do cenário, e

nos asseguram a ilusão de continuidade e a percepção de deslocamento, mesmo

que os movimentos criados não sejam absolutamente precisos. 

É interessante observar que realizadores que declaram estar em busca de

criar movimentos cada vez mais precisos e próximos dos movimentos humanos em

seus filmes afirmam que o animador deve ter consciência das forças que fazem

variar o movimento dos corpos para que as ações que apresentam nas telas sejam

mais críveis, garantindo uma ilusão de realidade.  Porém, é a percepção - o sentir -

dos movimento dos corpos, mais do que apenas a observação, que situa a origem

da criação do movimento no corpo do animador e,  desse ponto,  deriva  para os

demais contextos. A composição do movimento em todo filme animado exige um

conhecimento que é empírico e também codificado (GRAÇA, 2006).



A  pesquisadora  Marina  Graça  (2006)  vê  como  condição  necessária  a

presença fisiológica do sujeito que anima dando origem ao discurso fílmico de todo o

cinema de animação. 

Se uns, enquanto autores - autônomos no processo poético -, como
Norman e Len Lye procuravam delimitar  e questionar  as relações
entre  possibilidades  expressivas  do  dispositivo  fílmico  em  seu
conjunto e a realidade que pressentem e os afeta,  os autores de
animação  dos  estúdios  Disney  (ainda)  buscam  claramente  a
excelência técnica, exibindo competência e perícia num certo modo
de  codificação  fílmica  que  (ainda)  tem  motivações  de
espetacularidade e entretenimento imediatos (GRAÇA, 2006, p. 132).

No  filme  “Bon  Voyage,  Sim” vemos  que  Alassane  experimentava  novas

possibilidades  expressivas  no  processo  de  elaboração  fílmica.  A composição  do

gestual e dos deslocamentos dos personagens não seguia um padrão técnico que

buscava uma simulação perfeita do movimento de corpos humanos, assim como no

filme os personagens não se movimentam como os sapos. O autor parte de uma

percepção subjetiva do movimento dos corpos para modelar os instantes e o espaço

percorrido,  que  transformam-se  em  tempo  (movimento)  pela  sucessão  desses

instantes. 

Em suas primeiras investidas em compor desenhos animados, Moustapha dá

continuidade  ao  processo  de  desvelamento  da  engrenagem  fílmica,  iniciado  na

infância,  com  intenção  de  compreendê-la,  e  para  manipulá-la.  Parte  para  a

elaboração  de  um filme  animado  utilizando  como suporte  uma  superfície  plana,

operando a caneta sobre a transparência e sobrepondo imagens para compor o

movimento  dos  personagens  que  posteriormente  serão  vistos  na  tela  pelos

espectadores. A produção de “Bon Voyage, Sim” ocorreu após o período em que

Moustapha esteve em contato com o mestre Norman McLaren no NFB do Canadá. A

escolha pelo uso do mínimo de recursos técnicos foi a opção adotada na execução

da película  pelo  realizador  nigerino,  atuando  em consonância  com a concepção

mclareana de animar. Como declarou o animador Pierre Hébert (GRAÇA, 2006), a

comunidade de criadores criada por McLaren se caracterizava pela diversidade de

escolhas técnicas e pela ênfase nos métodos artesanais do fazer animado. 

 Alassane optou pela simplificação dos recursos técnicos e se concentrou na

construção  de uma narrativa.  O cenário  da  animação  foi  composto  por  prédios,

algumas  casas  e  árvores.  Um  detalhe  na  representação  gráfica  do  espaço



geográfico  faz  uma  referência  direta  a  um lugar  situado  no  continente  africano,

quando mostra numa cena o carro oficial do governo passando por uma árvore de

enormes proporções, que se assemelha a um baobá65. 

FIGURA 5 – Baobá no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: Alassane, Moustapha DVD 1.

Pelo  contexto  histórico  e  pelo  período  em  que  o  filme  foi  realizado,  faz

referência a eventos políticos que poderiam ser presenciados em alguns dos países

do  continente  africano  durante  o  processo  de  independência.  Nesse  momento

histórico,  os  golpes  de  estado  geralmente  aconteciam  em  ocasiões  em  que  os

chefes das nações se ausentavam para realizar viagens diplomáticas. 

3. 4. 1. O processo criativo

Observamos na ficha técnica, no princípio do filme “Bon Voyage, Sim”, que a

concepção dos desenhos, da animação e a realização são creditadas a Moustapha

Alassane.  O  autor  pertence  a  um  grupo  de  autores  de  animação  que  se

responsabiliza diretamente por todo o processo produtivo do filme, desde a ideia

inicial,  passando  pela  elaboração  dos  desenhos,  até  o  acompanhamento  da

filmagem e da finalização. Uma maneira de fazer que contrasta cada vez mais com o

modelo industrial adotado pelos grandes estúdios de cinema de animação. Marina

Graça (2006) cita um depoimento do animador americano George Griffin segundo o

qual alguns

65 Os baobás são um gênero de árvores nativas principalmente do continente africano.



[…] animadores assumem responsabilidade direta por quase todos
os aspectos do processo fílmico: concepção, desenho, filmagem e
até mesmo a construção da truca. Essa reclamação da autoridade
criativa contrasta bruscamente com o sistema de linha de produção
impessoal da indústria de desenhos animados dos estúdios e traz a
animação de volta  ao seu impulso experimental  original  conforme
corporificado nas obras de Windsor McCay, Emile Cohl, Hans Richter
e Oscar Fischinger (GRIFFIN, 1978, p.xi apud GRAÇA,2006, p. 18)

Desde  a  primeira  experiência  de  animar  desenhos,  quando  criou  a  caixa

mágica,  Alassane  assume a  quase  totalidade  de  seu  processo  criativo,  e  como

veremos posteriormente, em outros trabalhos que fez, se não se responsabilizou por

todo o processo, imprimiu seu traço autoral. O “fazer” da animação para ele, e para

autores como McLaren, e os demais nomes citados acima, são como a expressão

poética.

Por meio do exercício poético, o autor converte-se em corpo da obra e esta,

por sua vez, converte-se em experiência de seu corpo sensível. Partindo da poética

do espaço de Gaston Bachelard, Graça diz que a imagem poética se constitui como

um ser novo de nossa linguagem, essa imagem leva a um devir de expressão, um

devir de nosso ser. “A repetição em deriva do gesto, a metamorfose de uma imagem

na seguinte, enquanto processo e figura do discurso, adquiririam um sentido novo: o

de  transfiguração,  a  transformação  da  figura  do  autor  num outro  de  si  mesmo”

(GRAÇA, 2006, p.214).

Se a criação da ilusão do movimento se origina do autor, é este quem define

se o percurso será mais fluido ou marcado por pausas e rupturas de continuidade. “A

possibilidade  de  abrir  e  modular  o  intervalo  entre  fotogramas  é  específica  das

imagens animadas” (GRAÇA, 2006, p. 148) e é o autor quem decide. Para definir o

ritmo de um filme animado, o realizador parte de sua pesquisa do tempo, a partir de

sua percepção do meio, de seu entorno (GRAÇA, 2006).  

À primeira vista o que surge na tela quando olhamos para um filme como

“Bon  Voyage,  Sim” é  um  desenho  animado,  no  entanto,  na  observação  mais

detalhada do que está encoberto no processo criativo dos filmes de autor, não se

trata da realidade traduzida sob a forma visual, para Graça (2006, p. 167): 

A animação, toda ela, tem como origem referencial a busca da forma
da sensibilidade afetada pela realidade envolvente do animador, que
a faz num contexto em que tanto a realidade quanto a sensibilidade
são função também das tecnologias que medeiam quer os processos



de produção de objetos e de acontecimentos, quer os processos de
recepção.

Compartilho da concepção de que o desenho não é uma cópia do que o

desenhista vê, exposta por Marina Graça (2006), a partir de reflexões de estudiosos

da  arte  de  desenhar.  O  desenho  é  uma  forma  de  marcar  uma  superfície  com

intenção de provocar no observador o reconhecimento de uma parte do mundo físico

a que se refere. Só se pode copiar outro desenho, não há como copiarmos uma

parte do mundo físico tridimensional no papel. “Qualquer representação gráfica da

realidade  integra  semelhança  e  dessemelhança”  (GRAÇA,  2006,  p.  188).  No

entanto,  convivemos  com  uma  convicção  ainda  difundida  de  que  a  imagem  é

idêntica àquilo que ela representa. 

E quando se observa o ato de desenhar no processo da animação, percebe-

se que é essencialmente distinto do ato tradicional de desenhar, como diz Marina

Graça (2006).  O desenho tradicional se apresenta enquanto imagens estáticas e

únicas, já o animador desenha o suporte daquilo que será visto e percebido pelo

espectador no ato de projeção do filme. Visualizar a superfície da tela nos permite

ver uma sucessão de fotogramas que vão uns substituindo os outros. A projeção

apaga a evidência material de cada uma das imagens foi produzida separadamente,

já que vemos as imagens em movimento, em um contínuo. Como afirma Deleuze

(2009, p. 18):

[…] quando se tenta definir o desenho animado: se ele pertence plenamente
ao cinema é porque o desenho já não constitui aí uma pose ou uma figura
acabada mas a descrição de uma figura sempre a fazer-se ou a desfazer-se
pelo movimento de linhas e de pontos tomados em instantes quaisquer do
seu trajeto.

É por meio de sua experiência cinestésica vital e da natureza do dispositivo

técnico que o autor de uma animação exprime o potencial artístico de sua obra. O

ato de animar se faz a partir da forma como sente seu próprio movimento corporal,

dos  seres  e  objetos  do  mundo.  O  corpo  se  transmuta  em  gesto  no  filme  de

animação.  O  animador,  mesmo  quando  busca  no  real  o  referencial  para  seu

trabalho,  não  o  representa  (de  forma  exclusiva),  nem  pela  imitação,  nem  pela

análise objetiva (GRAÇA, 2006).

De que maneira o animador Moustapha Alassane transpôs sua experiência

cinestésica vital para o dispositivo técnico quando realizou seus primeiros desenhos



animados? A seguir, procuro caracterizar elementos presentes na obra do realizador

que refletem suas formas de assimilação e apropriação de cenas do cotidiano para

expressá-las pelo gesto de desenhar e animar.

3.4.2. O gesto irônico do animador

A análise do enredo do curta “Bon Voyage, Sim” possibilita a leitura do filme

como uma sátira  sobre  a  vida  política  dos países africanos no período de pós-

independência. 

 A narrativa expressa pelos desenhos animados conta a história de um chefe

de estado que é convidado a visitar outro país. O sapo Sim se ausenta do país que

governa e segue de avião para outro Estado-nação. Antes de decolar, é saudado

pela  banda  marcial  local.  Quando  seu  avião  aterrissa  é  recebido  com  honras

militares destinadas aos chefes de estado. A estadia de Sim no país estrangeiro é

registrada pelas mídias. Uma câmera cinematográfica, uma emissora de TV e uma

emissora de rádio fazem a cobertura midiática da visita. O presidente Sim participa

de uma reunião fechada com representantes do governo para depois,  já em um

espaço público, assinar um documento sob aplausos de todos os presentes. O plano

geral de um prédio com o letreiro “Universidade Sim”, já no fim do filme, revela-nos o

motivo da visita que se encerra quando o sapo Presidente decola novamente em

direção a seu país de origem. 

FIGURA 6 – Universidade Sim no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE, Moustapha.
DVD 1.

No filme “Bon Voyage, Sim” a concepção dos movimentos dos desenhos pelo

autor, além da construção do discurso fílmico (a escolha dos planos e  a   montagem



final  das  cenas)  expressam uma  crítica  social.  A sátira  a  uma  situação  política

expressa no filme apresenta-se sob a forma de imagens animadas.  

O discurso irônico é implícito e só se constitui  pela participação do sujeito

espectador.  “Sem  a  participação  do  sujeito  na  construção  do  sentido,  essas

categorias  não  existem  –  pelo  menos  não  enquanto  ironia,  paródia e  riso

(ALAVARCE, 2009). Como afirma a pesquisadora Linda Hutcheon (2000), a ironia

acontece como parte de um processo comunicativo, não é um instrumento retórico

estático,  nasce  nas  relações  entre  pessoas,  no  entremeio  de  intenções  e

interpretações. 

No caso de um filme de animação, a ironia está implícita na forma como o

autor a transpõe para os desenhos e para o movimento que criou. O discurso da

animação só pode se tornar cômico quando o espectador interpreta as imagens em

movimento que surgem na tela. Não podemos esquecer que o primeiro espectador

do filme é o próprio autor, portanto é ele o primeiro a perceber a ironia contida nos

gestos que criou para seus personagens. O autor cria os movimentos para seus

personagens  e  em seguida,  reconhece  seus  próprios  movimentos  corporais  nos

gestos dos personagens.

 O  objetivo  do  texto  irônico,  segundo  Camila  Alavarce  (2009)  é  “[...]  de

suspender  a  censura  e  burlar  prisões  dos  discursos  monofônicos  e

consequentemente autoritários” (ALAVARCE, 2009, p. 12) e isso acontece porque o

discurso  da ironia e da paródia  privilegiam a  polifonia  e o elemento dissonante.

Identificarei a seguir os traços do discurso irônico do animador, a partir de uma visão

subjetiva como leitora/espectadora, mas indicando como também esses podem ser

traços observáveis  por  outros  espectadores do filme,  partindo das sugestões do

realizador. 

Observo dois momentos da trajetória fílmica de Alassane em que o discurso

irônico e o recurso da paródia são utilizados. Nesse momento,  analiso no curta-

metragem animado Bon Voyage, Sim, como o autor se apropria do discurso irônico

para sua crítica política. No capítulo seguinte, o filme Le Retour d'un Aventurier será

investigado por sua caracterização como uma paródia de um western. 

Na construção da narrativa satírica da viagem de um sapo chefe de estado a

outro país,  Alassane expressou-se a partir  de  sua memória  cinestésica.  O autor

concebeu o filme a   partir    de    seus   registros  de  memória sobre os movimentos



corporais e ações dos homens do poder de seu país, com os quais conviveu, como

cidadão ou como espectador de cenas cotidianas da vida política nigerina. O que

vemos  no  desenho  animado  é  o  resultado  da  junção  de  traços  guardados  na

memória, corporificados pelo animador e depois transformados em movimentos dos

personagens que são vistos pelo espectador do filme. O gestual característico de

chefes militares, oficiais das guardas e músicos integrantes das bandas marciais,

gravado na memória de Alassane, é a referência para que ele crie os movimentos

dos sapos personagens de sua animação.  

A  ironia  se  constrói  a  partir  da  visualização  e  da  interpretação,  pelo

espectador, do gestual caricaturado em movimento dos chefes de estado, políticos,

músicos  e  cidadãos.  Os  personagens  surgem na  tela  como sapos  e  não  como

homens. Toda a população do lugar imaginário que o autor nos mostra no filme é

composta por sapos que apresentam ações e um comportamento semelhante ao

comportamento humano. 

Identificamos algumas características que diferenciam os personagens sapos

uns dos outros na animação. A forma como aparecem vestidos é uma delas. Há

personagens vestidos com fraque e outros que não estão vestidos, como vemos nos

fotogramas abaixo: 

FIGURA 7 – Sapos vestidos no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1.

A ironia expressa a partir do gesto do animador também pode ser observada

nas pausas e marcações dos movimentos dos personagens. Quando um dos sapos

faz  o  sinal  de  continência  e  dá  ordens  para  apresentação  de  armas  aos

personagens soldados, estes se postam imóveis e aguardam a  passagem  do  Sapo



Sim. O sapo presidente sai de um prédio e entra no carro aberto, onde um motorista

o aguarda.  Vejamos um dos fotogramas: 

FIGURA 8 – Sapos aguardam Presidente no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD 1.

Todas  as  cenas  e  os  movimentos  observados  no  filme  sugerem  a  um

espectador residente em um país africano que a situação representada tem como

referência  a  vida  política  dos  Estados  da  África  no  período  pós-independência.

Cenas próximas a essa podem ter sido presenciadas por eles, em algum momento

de suas vidas. Para espectadores de outras partes do mundo, os movimentos e

planos criados pelo autor do filme sugerem um posicionamento crítico para com a

excessiva  formalidade  peculiar  a  um  evento  diplomático  e  a  uma  situação

hierárquica  que  distingue  posições  de  poder  e  posições  subalternas,  além  de

evidenciar a presença do poder midiático (rádio, emissora de TV e filmagem). 

Autores  como  Ella  Shohat  e  Robert  Stam  (2005)  discutem  como  o

posicionamento do espectador é relacional. 

A natureza  culturalmente  diversa  da espectatorialidade deriva  dos
diferentes  locais  de  recepção  dos  filmes,  dos  hiatos  temporais
decorrentes de assistir aos filmes em diferentes momentos históricos,
e das posições subjetivas e afiliações comunitárias conflitantes dos
próprios espectadores (SHOHAT; STAM, 2005, p. 420). 

Mesmo  sendo  o  espectador  um  locus de  contradições  e  diferenças  não

significa  que  não  possam  ocorrer  articulações  de  identificações  e  alianças

imaginárias transculturais (SHOHAT; STAM, 2005). 



No filme animado de Alassane vemos que a expressão dos movimentos e das

pausas entre os desenhos, a ênfase em alguns detalhes e a trilha sonora são os

elementos provocam o olhar  do espectador.  As formas de expressão do gestual

humano quando transpostas para os movimentos de um filme animado podem tanto

provocar o cômico, como o trágico, e possibilitar uma diversidade de leituras, por

públicos diversos. É a pela familiaridade com o gestual expresso pelos movimentos

dos personagens ou pelo estranhamento do mesmo que os espectadores elaboram

sua leitura. 

Em um momento do filme, Moustapha cria um movimento inusitado, quando

faz o corpo do personagem Sapo Sim transformar-se em uma bola e depois retomar

sua forma original de sapo, ao descer a escada do avião, como vemos na imagem

abaixo: 

FIGURA 9 – Sapo virando bola no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE, Moustapha.
DVD 1.

O  imprevisto  e  o  inusitado  do  gesto  do  animador  são  elementos

provocadores,  que  podem  ser  interpretados  como  ironia.  O  corpo  de  um

personagem  que  representa  na  narrativa  ficcional  o  chefe  de  estado  muda

inesperadamente  de  forma,  e  depois  retoma  sua  forma  original  aos  olhos  do

espectador. 

A  ênfase  nos  contrastes,  em  outro  momento  do  curta-metragem,  é

catalizadora de uma interpretação irônica, ao olharmos o plano em que um grupo de

personagens sapos reúne-se em  torno  de uma grande mesa  e  um  deles  discursa



para os demais. Na sequência da cena do discurso, vemos e ouvimos os aplausos

de todos que estão em torno da mesa. Um segundo personagem levanta-se e faz

uso da palavra. O ritmo inscrito nos movimentos criados para essa cena nasce da

memória cinestésica que o realizador possuía do espaço e do tempo em que uma

ação como esta acontecia no cotidiano. A maneira de dispor os personagens no

cenário é um detalhe importante e destacado por ele, no esboço do espaço em que

a ação ocorre. O desenho da grande mesa ocupando quase todo o ambiente e dos

dois enormes lustres com pendentes, também revelam a expressão de elementos

presentes  no  imaginário  do  animador  que  foram  escolhidos  para  representar

graficamente  a  situação  de  uma  reunião  presidencial.  A  cena  tem  uma  curta

duração,  mas  o  movimento  criado  pelo  animador  sugere  um prolongamento  do

tempo dos discursos (como se fossem intermináveis), como usualmente acontece

quando chefes de estado estão reunidos. O fotograma abaixo destaca uma dessas

cenas:

FIGURA 10 – Reunião presidencial no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD.

A  leitura  de  um  discurso  como  irônico,  por  parte  do  espectador,  é

desencadeada pelo destaque de alguns detalhes gráficos, pela expressão de ações

inusitadas  dos  personagens  e  pela  evidência  de  contradições  visíveis  nos

movimentos criados pelo autor do curta. Para que ocorra a ironia, fatores como a

contradição,  ambiguidade  e  tensão,  dentre  outros,  devem  estar  presentes

(ALAVARCE, 2009). 



Algumas  cenas  do  filme  merecem  destaque  na  representação  dos  jogos

sociais enfatizando a sátira à situação política local. O trecho que mais representa a

exposição de um poder imposto a partir de condições de exploração é o momento

em que os sapos soldados marcham sobre um cilindro que gira e é conduzido por

um outro personagem sapo. No quadro seguinte, vemos um detalhe da manipulação

do cilindro enquanto um fotógrafo registra a cena com sua câmera, como vemos nos

fotogramas abaixo:

                                              

FIGURA 11 - Sapos girando cilindro no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD 1.

 

FIGURA 12 – Detalhe do sapo sobre o cilindro no curta Bon Voyage, Sim. Fonte:
ALASSANE, Moustapha. DVD 1.

O animador cria,  no interior  de uma cena do filme,  um espetáculo para a

câmera  fotográfica.  Coloca  seus  personagens  para  marchar  sobre  um  cilindro

gigante sob olhares atentos de outros sapos, que acompanham toda a cena como

cidadãos e governantes do Estado imaginado.  

A referência ao ato de animar é sugerida pela exposição do objeto que gira.

Na cena observamos um cilindro que se move a partir da intervenção manual de um

personagem sapo. O movimento do cilindro giratório cria uma ilusão de que o grupo

de sapos está deslocando-se no espaço, enquanto eles estão caminhando sobre o

cilindro.  Vemos que  há  um fotógrafo  registrando  o  movimento  dos  personagens

sobre o cilindro e que o personagem que o opera o dispositivo (cilindro) tem o poder

de acelerar e ou reter sua velocidade, alternando a impressão de rapidez com a de

lentidão, da forma como lhe convém.



Nas  cenas  seguintes,  outros  planos  mostram  o  registro  pelos  meios  de

comunicação  de  toda  a  situação  representada.  Primeiro  surge  um  personagem

operando uma câmera de cinema, depois um fotógrafo, enquanto se vê a cobertura

sonora narrada por um locutor e uma reportagem de TV, como vemos nos quadros

abaixo destacados:

FIGURA  13 – Reportagem radiofônica no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD 1

FIGURA 14 – Reportagem televisiva no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE, 
Moustapha. DVD 1

FIGURA 15 – Filmagem no curta Bon Voyage, Sim. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1.

Alassane toma como referência o lugar que as mídias ocupam em um evento

público  e  político.  No  espaço  cenográfico  de  seu  desenho  animado  destaca  a

atuação de três outras linguagens midiáticas: da fotografia, do rádio e da televisão,

além  do  próprio  cinema.  O  ritmo  criado  e  os  sons  utilizados  para  encenar  a

cobertura midiática é mais uma expressão da ironia no desenho animado, instigando

o leitor/espectador a um posicionamento crítico. 



O curta dá mais ênfase às imagens visuais animadas do que às falas dos

personagens, que são curtas e incompreensíveis. O som das vozes que ouvimos é

distorcido e esse é mais um recurso utilizado pelo animador para composição de

uma narrativa que ironiza o comportamento dos chefes militares e da imprensa local

– rádio e televisão – que foram suas referências para modular os movimentos e as

ações dos personagens sapos na tela. A trilha sonora presente em toda animação é

composta  por  músicas  de  fundo,  que  acompanham  os  movimentos  dos

personagens, por sons de uma banda marcial que surge em alguns planos, e por

sons que marcam o movimento de objetos e meios de transporte, como a aeronave

da “Air  Afrique” que é graficamente apresentada no curta.  Não há indicações na

ficha técnica do filme dos responsáveis pela criação do som do filme.

Nesse filme, o autor cria uma referência gráfica de movimentos e ações que

ele  próprio  realizava  habitualmente.  No desenho animado  um personagem sapo

pedala sua bicicleta66, na primeira cena do filme. Em outro momento, quando o sapo

Presidente Sim está prestes a inaugurar o prédio da universidade que levará seu

nome, surge um sapo cineasta registrando toda a cena do evento de inauguração.

Um personagem cineasta em cena sugere a presença do autor no próprio espaço

fílmico, operando uma câmera cinematográfica. O trecho da animação em que a

câmera surge é  associado  ao efeito  sonoro  característico  das engrenagens  dos

equipamentos  cinematográficos  que  eram  utilizados  nessa  época.  Moustapha

também se locomovia de mobilete pelos sets de filmagem de produções como “Le

Retour d'un Aventurier”.

Uma nova versão do curta-metragem “Bon Voyage,  Sim” foi  realizada por

Alassane. A produção foi feita em parceria com o estúdio “Ader Film”, sediado em

Tahoua, no Níger. As modificações mais visíveis em relação ao primeiro filme foram

a inserção das cores e de alguns recursos gráficos digitais.  Foram mantidos os

traços  originais  dos  desenhos  criados  para  o  primeiro  filme.  Os  cenários  foram

colorizados  e  alguns  deles  redesenhados,  acrescentando  novos  detalhes.  A

produção foi concluída no ano de 2001, e recebeu um novo título: “Adieu Sim”. A

assinatura da realização continua sendo de Alassane e a montagem foi realizada por

Mahamadou Abdoulaye  e Abdoul  Razak. As   cenas   foram   montadas seguindo a

66 No documentário “Les Cow-boys sont noirs” de Serge Henri-Moati, o realizador nigerino aparece 
em cena pedalando sua mobilete pela vila e set de filmagem e há uma cena em que aparece 
operando a câmera. 



mesma sequência elaborada para a primeira produção. Apenas uma nova cena final

foi acrescentada ao filme e mostra a tentativa de retorno do sapo Presidente Sim a

seu país.  Após avistar o território do país do interior  do avião, o Presidente Sim

ordena ao piloto que faça uma manobra de retorno da aeronave, em pleno voo, e

não  aterrise,  seguindo  viagem.  O  título  da  nova  versão  Adieu  Sim sugere  a

ocorrência de um golpe de estado no país imaginário dos sapos, o que justifica a

mudança do título do curta-metragem, em sua segunda versão. Em vários estados

africanos,  golpes  de  estado  e  as  tomadas  de  poder  por  forças  militares  eram

comuns em períodos que os chefes de estado se ausentavam para realizar missões

diplomáticas, a exemplo do que é apresentado nesse filme animado de Moustapha. 

O programa utilizado para a digitalização e colorização dos desenhos nesta

versão digital era limitado e produziu um resultado final que dá ao curta um toque de

produção  artesanal,  conservando  os  detalhes  dos  traços  do  animador.  Nessa

produção, o autor experimenta uma nova configuração do filme, utilizando um outro

suporte  técnico.  Se  na  primeira  animação  o  movimento  foi  gerado  a  partir  da

justaposição de desenhos feitos à mão sobre uma superfície plana, nessa segunda

versão, o autor experimentou a finalização usando um software que possibilitou criar

intervenções em partes da animação e acrescentar cores aos desenhos. 

FIGURA 16 – Cena do curta Adieu Sim. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1.

3.4.3 – Do desenho para o gestual

Alassane retoma a figura do sapo como personagem de suas animações em

dois filmes realizados com a técnica de stop motion. Os filmes Soolo  e  Kokoa foram



realizados nos anos 2000 e 2001, só que dessa vez, o animador construiu bonecos.

Os personagens sapos já não eram figuras traçadas no papel, foram transformados

em objetos. Pelas mãos do animador, as representações dos anfíbios extrapolaram

o plano do papel e ganharam o espaço, converteram-se em bonecos articuláveis

que  podiam  ser  manipulados.  Soolo e  Kokoa não  são  os  primeiros  filmes  que

Moustapha  realizou  usando a  técnica  do  stop  motion,  nesse momento,  já  havia

realizado o curta Samba, Le Grand, que será analisado posteriormente. 

No curta Soolo, os sapos surgem como um grupo que músicos que viaja do

campo para a cidade, de bicicleta. Levam com eles instrumentos musicais como um

violão e alguns tambores. Na narrativa atravessam uma ponte móvel que rompe-se,

provocando um acidente. Todos os sapos personagens caem dentro do rio. Mesmo

assim, na imagem seguinte temos uma plateia de sapos personagens aguardando o

início de um espetáculo. O primeiro plano mostra um sapo cantando ao microfone.

Nos planos  seguintes,  a  apresentação musical  prossegue com o  grupo tocando

vários instrumentos de percussão como um tambor falante. 

FIGURA 17 – Cena do curta Soolo. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1.

O título do filme Soolo remete a apresentação musical do grupo “Dan Baba et

son Groupe” que faz a trilha musical do curta animado. A primeira parte do filme, que

mostra os sapos personagens seguindo de bicicleta pelo campo, tem como fundo

sonoro, além dos sons de uma bicicleta, o depoimento de um músico. A narração

(voice-over) fala sobre constantes viagens à capital do Níger (Niamey) para realizar

apresentações musicais, cita o estilo   de    música   que   tocam   e   os   locais onde



normalmente  se  apresentam.  O  áudio  do  depoimento  foi  gravado  por  um  dos

músicos que fizeram a trilha sonora do filme. 

Na imagens vemos o grupo de sapos músicos, todos em uma única bicicleta a

qual está acoplado um carrinho bagageiro que carrega, além de três músicos, os

instrumentos musicais. A montagem do primeiro trecho é um plano sequência que

acompanha o trajeto dos personagens até a cidade e termina com a cena dos sapos

atravessando a ponte móvel e caindo no rio. A passagem para a ação seguinte é um

plano aberto de um teatro com os espaços destinados a plateia sendo preenchidos

por  sapos  personagens,  que  surgem,  um  a  um.  Esta  cena  marca  o  início  da

apresentação musical do grupo.  

O  segundo  momento  do  filme  começa  com um plano  do  sapo  cantor.  O

personagem entoa uma canção local  ao microfone.  Em seguida,  um plano geral

revela o grupo de oito sapos músicos que está sobre um palco, apresentando-se

para  uma  plateia  de  sapos  espectadores.  Enquanto  a  apresentação  musical

acontece, vemos planos detalhe dos músicos percussionistas, do tocador de violão e

do cantor. A performance dos músicos tocando é destacada durante todo o filme. O

ritmo  dos  movimentos  das  mãos  sobre  os  tambores  e  as  expressões  dos

personagens assemelham-se muito aos movimentos de um grupo musical africano

tocando. 

Duas  cenas  mostram  a  participação  da  plateia  durante  a  apresentação

musical.  A primeira apresenta os músicos sobre o palco,  em primeiro plano, e a

plateia de sapos desfocada ao fundo. A segunda destaca um grupo de três sapos

espectadores assistindo o espetáculo e destaca um deles acompanhando o ritmo da

música com movimentos corporais. 

A realização do filme é assinada por Moustapha, mas conta com uma equipe

de técnicos e colaboradores que assumiram as funções de operadores de câmera,

cenaristas, montadores, desenhista de som e iluminadores. Apesar da divisão de

funções, a ficha técnica mostra que os integrantes da equipe não são muitos, pois

acumulam diversas funções técnicas e alguns deles são familiares do realizador. 

No filme  Kokoa,  o único cenário é uma arena para lutas, rodeada por uma

arquibancada.  A narrativa  é  sobre  uma luta  corporal  entre  alguns  protagonistas,

assistida por uma plateia composta de sapos. O sapo Kordou, a tartaruga Kunkurou,

o camaleão   Hauaua, o   pássaro    Charot e o  lagarto Damatiri enfrentam-se, tendo



como árbitro um caranguejo. São os sapos os principais espectadores da luta, e um

locutor sapo narra toda o evento em língua hausa67 com tradução simultânea em

francês.  O filme tem dois locutores/narradores,  já  que o tradutor  para  o francês

também atua como locutor da luta. 

FIGURA 18 – Locutor da luta do curta Kokoa. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

A realização do curta de 13 minutos é de Moustapha Alassane e do Studio AH

Production, de Tahoua. A produção contou com apoio do Ministério das Relações

Exteriores da França, Agência Intergovernamental de Francofonia, Centro Nacional

do Cinema Francês e Canal+. A narrativa tem como referência as lutas tradicionais

realizadas em arenas públicas  no Níger  que são conhecidas como  Kokowa,  em

língua hausa. 

A animação começa com um sapo locutor que anuncia os cinco combates que

acontecerão na arena.  Antes do primeiro combate,  o sapo percussionista  Toukia

apresenta sua perfomance com um tambor falante junto de mais dois músicos que o

acompanham. Antecedendo ao primeiro combate  o locutor  convida  o  sapo  Krikri

para  uma  demonstração  dos  procedimentos  e  do  regulamento  da  luta.  Ele

demonstra, com o próprio corpo, algumas regras que permitem identificar quando o

lutador  perde e  está  fora  do combate.  A luta  inicial  é  entre  o sapo  Kordou  e a

tartaruga  Kunkurou.  O  árbitro  caranguejo  apita  dando  o  sinal  para  o  início  da

primeira luta. O sapo Kordou vence o primeiro combate. Em seguida, é o camaleão

Hauaua quem enfrenta o pássaro Charot, depois de mudar de cor três vezes, vence

quando está com a cor vermelha. O terceiro combate é entre o sapo  Kordou  e o

lagarto Damatiri, dessa vez,  quem  vence  é  o lagarto. O quarto  combate  acontece

67 Grupo linguístico com maioria de falantes no Níger (50%) Informação disponível em: 
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/10082010_17.pdf. 



entre o lagarto Damatiri e o camaleão  Hauaua,  que novamente se traveste da cor

vermelha e vence a luta.  O último combate é travado entre o sapo  Kordou  e o

camaleão Hauaua, que vence ao derrotar o sapo. 

Para Marina Graça (2006), o filme animado é o processo pelo qual o autor

constrói  uma  presença,  mesmo  que  transitória,  a  partir  da  corporificação  do

dispositivo  cinematográfico.  O  stop  motion é  a  técnica  de  animação  que  utiliza

objetos ou marionetes que, fotografados em posições distintas, são posteriormente

associados, em série, simulando o movimento. Para produzir essas duas animações

foram criados bonecos articulados de figuras de animais. Os sapos e outros animais

personagens foram recriados como esculturas tridimensionais. 

 Se no desenho animado, o autor usa a mão sobre o papel, ou uma superfície

plana, pela técnica de stop motion, a execução do movimento pelo animador é feita

pela manipulação dos objetos ou bonecos articuláveis. No caso de Moustapha, o

autor  do  movimento  animado  também  é  o  criador  dos  bonecos,  que  foram

executados a partir  do rearranjo de materiais de que dispunha e que buscou no

espaço onde vive, para esculpi-los tridimensionalmente. Opera-se uma metamorfose

dos personagens sapos que, até então, eram desenhados e movimentavam-se em

um plano, a partir do gesto de gerar o movimento pela associação dos desenhos,

para a condição de bonecos articuláveis, que podem ser manipulados pelas mãos

do animador.  

FIGURA 19 – Percussionista no curta Kokoa. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

A primeira cena do filme é uma performance percussiva do personagem sapo

Toukia acompanhado de   dois sapos percussionistas. Os sapos que  participarão da



luta aguardam o anúncio do sapo locutor, convocando-os a lutar. O locutor apresenta

Toukia, o percussionista que irá entreter a plateia antes que as disputas entre os

lutadores tenha início. O tocador de tambor falante  Toukia e seus dois assistentes

executam  vários  movimentos  e  demonstram  sua  habilidade  no  toque  dos

instrumentos.  As  evoluções  dos  bonecos  personagens  aproximam-se  muito  das

execuções feitas pelos percussionistas africanos em eventos públicos. Moustapha

traz  para  sua  expressão  animada  sua  memória  cinestésica.  A  sensação  dos

movimentos dos percussionistas estava gravada em sua memória e foi transposta,

em forma de gesto, para os bonecos que animou. A fala do animador Len Lye (apud

GRAÇA, 2006, p. 138) é esclarecedora dessa apropriação:

O perigo de pensar em coisas físicas em termos de forma em vez de
em  movimento  é  que  uma  forma  pode  ser  perfeitamente  mais
harmoniosa,  mais  coerente  com  outras  formas  do  que  sua
individualidade histórica justifique:  existe uma tentação literária em
dar  demasiado  significado,  em  ler  sinais  de  verdade  onde  há
somente sinais de vida. Mas, se pensarmos em coisas físicas em
termos de movimento, evitamos a confusão entre “vida” e “verdade”.
O movimento é estritamente a linguagem da vida. Ele exprime nada
menos que as  conotações  iniciais,  vivas,  da vida.  É a  linguagem
primeira. 

Na sequência da narrativa fílmica, o lutador Kordo é anunciado pelo locutor e

entra na arena para se apresentar à plateia que assiste a luta. Tounkia o acompanha

com  a  percussão  dos  tambores.  O  primeiro  adversário  de  Kordou é  Kunkuru,

representado  por  uma  tartaruga.  O  narrador  convida  outro  personagem,  o  sapo

Krikri para descrever as regras do regulamento. O personagem faz isso simulando

os movimentos com o próprio corpo.

No filme Soolo, o autor também enfatiza a perfomance corporal dos músicos

com seus instrumentos, assim como, a atuação do personagem que canta. Há um

momento em que mostra também um personagem seguindo o ritmo da música com

movimentos corporais, como destaquei anteriormente. A pesquisadora Marina Graça

(2006)  considera  que  no  filme  animado  todo  o  corpo  se  faz  gesto,  quando

analisamos uma animação em stop motion,  é o próprio gesto do animador que se

faz gesto do personagem que ele anima. No processo de criação do filme, o corpo

do animador transforma suas sensações do movimento em sensações que serão

expressas  pelo  movimento  que  dá  aos  personagens.  Graça  (2006)  cita  um

depoimento da animadora Leslie Bishko, no qual ela diz que enquanto uma



abordagem mais mecanizada da animação tende a refletir qualidades da máquina

que  a  produziu,  na  animação  manual  possibilita  aos  animadores  direcionar  sua

sensibilidade  em  tempo,  espaço  e  forma,  que  são  qualidades  cinestésicas  do

movimento. No caso dos filmes de Alassane realizados com a técnica de animar os

bonecos personagens, observamos que ele intui as sensações entre os fotogramas

e as traduz em movimentos a partir de sua memória cinestésica. 

O corpo  vivo  do  animador  interage  com as  figuras  tridimensionais,  nesse

caso, expressa o conhecimento de uma forma não verbal, o corpo pensa com as

mãos, pelo gesto do animador.  A performance musical  dos animais personagens

dessas animações  Kokoa e  Soolo  se apresenta como uma performance corporal,

criada pelo gesto do animador. 

Os curta-metragens fazem referência a eventos sociais, uma apresentação

musical  e  uma  luta  tradicional  realizada  em  espaços  públicos.  Os  animais

personagens  apresentam  ações  e  reações  que  têm  como  referência  o

comportamento  dos  homens,  atuam  como  músicos,  espectadores  de  um  show

musical  e  de  uma luta,  como lutadores,  como o  locutor  de  uma luta.  Dois  dos

animais que aparecem na animação  Kokoa  apresentam traços característicos do

comportamento do animal que representam e de um ser humano. Um deles é o

caranguejo que se descola no espaço da arena de um lado para outro,  como o

fazem os animais dessa espécie. O outro animal é o camaleão que muda de cor ao

lutar.  Em um primeiro  momento  o  animal  aparece em cena com uma coloração

azulada, muda de cor e torna-se preto, em seguida, surge na cor branca e por fim

assume a cor vermelha, coloração com a qual vence as lutas. 

O  filme  Kokoa  é  um ponto  alto  da  trajetória  de  Alassane  como autor  no

cinema de animação, por ser o momento em que ele (re)apropria-se da sensibilidade

e da instrumentalidade do suporte técnico.  

3. 4. 4 – A metamorfose dos sapos

As relações dos animais entre si  são objeto de sonho,  de simbolismo, de

poesia e de utilização prática. E essas relações objetivas dos animais entre si são

retomadas em relações subjetivas do homem com o animal,   seja   a   partir  de uma



imaginação coletiva, seja a partir do entendimento social (DELEUZE e GUATTARI,

2008).  

A declaração de Alassane68 de que os sapos são animais que surgem em um

curto período do ano na região onde ele reside e, logo desaparecem, é apontada

como o motivo para escolha desses animais como personagens de suas animações.

O ato recorrente de desenhar e animar figuras de sapos e de outros animais, como o

camaleão, personificando-os em seus filmes, surge como oportunidade para refletir

sobre o cotidiano. 

Algumas  características  sobre  a  capacidade  de  adaptação  dos  sapos

merecem ser aqui destacadas. Os sapos são anfíbios. A palavra “anfíbio” significa

“vida dupla”,  porque são animais que vivem na terra durante a fase adulta,  mas

necessitam do ambiente aquático para sua reprodução. Os sapos passam por um

processo  de  metamorfose.  Os  ovos  fecundados  transformam-se  em  embriões,

depois em girinos. Eles vão se modificando até que chegam a forma de sapos, na

fase adulta.

Os  animais  são  seres  animados  móveis,  assim  como  os  homens,  na

educação tradicional africana. Conforme Amadou Hampâtê Bâ (1972), a forma de

repassar conhecimentos está  associada a momentos da vida cotidiana, a partir de

acontecimentos. Por exemplo, se uma serpente apareceu, é um sinal de que chegou

a hora do mestre aproveitar a ocasião e proferir  sua lição sobre esse animal.  E

adaptará a forma de transmissão da mensagem à faixa etária do grupo ao qual está

ensinando.

As ações dos personagens sapos no filme Bon Voyage, Sim nos remetem a

ações de seres humanos. Toda a população do país imaginário nesse filme animado

é  composta  de  sapos,  são  chefes  de  estado,  autoridades,  soldados,  músicos,

profissionais  da  mídia.  Os  sapos  não  agem  como  animais,  têm  atitudes  e  se

comportam  como  homens  do  poder,  cidadãos  comuns,  homens  da  mídia.  Os

homens que Alassane toma como referência para criar seus personagens surgem no

desenho animado como sapos. 

No  filme  Kokoa,  além dos  sapos  que  compõem a  plateia,  outros  animais

aparecerem no filme como lutadores: a tartaruga, o camaleão, o pássaro e o lagarto.

O caranguejo é o árbitro e desloca-se no espaço para os lados, como o animal faz, e

68 Idem 53.



seus olhos em evidência são capazes de observar atentamente os lutadores e não

permitir  que  desobedeçam  as  regras  do  jogo.  A facilidade  de  deslocamento  do

caranguejo é uma vantagem para quem assume a condição de árbitro do jogo, e

permite  uma  melhor  observação  das  ações  dos  lutadores.  O  camaleão  lutador

também faz as vezes do animal mutante. O ato de mudar de cor, assumir a cor

preta, a cor branca e por último a cor vermelha é também uma estratégia usada pelo

animal  durante  a  luta.  A coloração  vermelha  representa  sua  força,  sua  energia

máxima e lhe garante a vitória contra díficeis opositores como o quase invencível

sapo Kordou.

3. 5. – A tradição oral animada 

Os contos  de tradição oral  também foram tomados como inspiração  para

alguns filmes de animação que Moustapha Alassane realizou, como é o caso do

curta-metragem Samba, Le Grand. 

A animação conta a história do jovem Sambaganá, que deixa seu reino para

conquistar outros territórios. Acompanhado pelo amigo  Kouyatê  (o  griot)  chega a

uma primeira aldeia e vence a luta contra seu rei. Segue seu percurso até a cidade

de Faraka, onde encontra Analia Toubani, uma moça sábia que acabava de assumir

o trono, após a morte do rei que era seu pai. O pai de  Analia Toubani havia sido

derrotado e perdeu grande parte de seu território. Para que a princesa voltasse a

sorrir,  Sambaganá precisava  reconquistar  os  territórios  perdidos  e  derrotar  uma

serpente. O jovem guerreiro reconquistou as cidades perdidas, mas mesmo assim

não conseguiu que o sorriso retornasse a face da princesa, que, por sua vez, exigiu

que  Sambaganá derrotasse  a  serpente  que  aterrorizava  o  reino.  Após  matar  a

serpente, o guerreiro, por meio do amigo Kouyatê (griot) enviou a notícia ao reino. A

princesa não se contentou apenas em saber da morte da serpente, exigiu que o

cadáver  do  animal  fosse  levado  a  ela.  Ao  receber  essa  notícia  pelo  griot,

Sambaganá se matou. Kouyatê levou então a lança com o sangue do guerreiro até

Analia Toubani, que finalmente voltou a sorrir. Porém, arrependida, a princesa foi até

o local onde o guerreiro havia se matado e ordenou a construção de uma pirâmide

tão alta quanto a valentia do jovem morto. A construção do monumento levou oito

anos. Analia foi novamente até o local, subiu  no  topo  da pirâmide e morreu ao cair,



junto com seu cavalo. A princesa foi enterrada no mesmo lugar, ao lado do túmulo do

jovem guerreiro. A animação termina com o narrador anunciando que desde este

dia,  os  griots  passaram  a  contar  a  história  de  Sambaganá e  Analia  Toubani,

difundindo-a por todos os lugares. 

Os  bonecos  que  representam  os  personagens  do  conto  de  tradição  oral

também foram construídos manualmente por Alassane. Mais uma vez, a bricolagem

foi o processo que o animador usou para compor suas peças, a partir de materiais

que foi acumulando e guardando em sua oficina caseira, para que um dia pudesse

dar-lhes  utilidade.  Pedaços  de  tecido,  pequenos  objetos,  embalagens  vazias  de

produtos  que iriam para  o  lixo,  foram reaproveitados  e  dispostos  em uma nova

configuração.  Os  bonecos  foram  cuidadosamente  concebidos  pelas  mãos  do

animador.  Se na essência do filme animado está a mão humana, mais uma vez

temos o uma demonstração de como, pelo gesto, o animador constrói o movimento

pelo manuseio poético e crítico da instrumentalidade do dispositivo fílmico. Foi com

as próprias mãos que Alassane manipulou os objetos ou bonecos no  stop motion.

No processo criativo de Alassane, além de se responsabilizar pela manipulação dos

bonecos durante a filmagem, ele também assume o papel de criá-los fisicamente,

como já  vimos  com os  animais  de  Kokoa e  Soolo.  Para  esse  autor,  a  duração

concreta  de  realização  do  filme  começa  pela  criação  e  materialização  dos

personagens em modelos tridimensionais, procedimento que já implica as mãos, o

gesto  e  o  corpo  do  animador  para  dar  forma  aos  mesmos.  Em  um  segundo

momento, suas mãos manipulam os personagens criados, modelando os instantes

que serão posteriormente  vistos  animados na tela,  o  autor  enquanto  criador,  no

dispositivo, “vai se inscrevendo fisiologicamente, por meio do gesto” (GRAÇA, 2006,

p. 126) e dos movimentos de seu corpo. 

 Os bonecos apresentam uma riqueza de detalhes. Foram cuidadosamente

concebidos pelas mãos do animador. Quando o mestre Hampâté Bâ (2003) fala das

particularidades  da  memória  africana,  de  uma  memória  que  atua  e  tem  como

referência  a  oralidade,  afirma que  um dos  seus  méritos  é  o  de  reconstituir  um

acontecimento ou narrativa como um todo. A arte do contador de histórias não está

em recontar apenas, mas em trazer para o presente um evento e envolver o grupo

que o escuta na construção da história. A memória é cuidadosa ao registrar a cena

em sua totalidade, como se tivesse já assistido as   cenas   em   um  filme. Quando o



contador  de  histórias  assume  a  palavra,  os  personagens  serão  descritos  em

mínimos detalhes, inclusive das roupas que estavam vestindo, como forma de dar

vida à narrativa. Ao recriar o conto de tradição oral animando-o, Alassane transpõe

esses detalhes para a concepção dos personagens e para os movimentos que cria

para cada um deles ao longo do filme. Memória imagética e oral operam junto com a

memória cinestésica que se expressa no gestual do animador durante o processo de

materialização do movimento do filme. 

No curta  Samba, Le Grand, o aparecimento do personagem de  Kouyaté, o

griot é  usado  para  pontuar  alguns  momentos  da  narrativa.  O  narrador  do  filme

interrompe seu discurso quando Dieli Kouyaté começa a cantar durante a trama. A

experiência de duração, que o autor do filme assume “pela manipulação da relação

de descontinuidade/continuidade formal entre as imagens” (GRAÇA, 2006, p. 135),

nesse filme é interceptada pela figura do músico  griot que surge em momentos

cruciais de constituição da narrativa. A expressão corporal traduzida do corpo do

animador  para  o boneco  griot ao  colocá-lo  em movimento  é um traço particular

dessa obra e nos faz invocar uma leitura específica da ênfase que Alassane dá a

corporeidade em seu processo criativo.

FIGURA 20 – Griot no curta Samba, Le Grand. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

Em filmes já analisados anteriormente, como Soolo e Kokoa, os movimentos

corporais  dos  bonecos  músicos  (percussionistas  e  cantores),  lutadores,  e  até

mesmo do  locutor  da  luta,  se  destacam na  narrativa  animada.  Mais  adiante  ao

apresentar  alguns  elementos  da  poética  do  filme  animado  característica  do

animador, retomarei essa questão.



3. 6 – O desenho no suporte digital  

Um segundo filme de animação de Alassane foi também baseado em uma

narrativa da oral africana. A narrativa de Agaissa conta a história da jovem filha do

chefe de uma aldeia que estava a procura de um marido, porém recusava todos os

pretendentes  que  surgiam.  Toda  a  comunidade  comentava  o  fato,  até  que  uma

tartaruga ouviu e foi até a floresta. Lá encontrou uma hiena e lhe contou a história da

filha do chefe. A hiena então transformou-se em um belo jovem e foi até a aldeia.

Agaissa se encantou pelo rapaz e pediu permissão ao pai para casar-se com ele. O

pai  resistiu à princípio,  mas logo depois atendeu ao pedido da filha e permitiu o

casamento.  Os dois  jovens casaram-se e  foram para  a floresta.  Chegando lá  a

hiena, que estava travestida de guerreiro, retomou sua forma original e perseguiu

Agaissa. A moça conseguiu fugir e subiu no topo de uma árvore, um local onde o

animal não conseguia alcançá-la. Após quatro dias, quando Agaissa já estava fraca,

um homem passou pela floresta e ao ver a cena, foi até a aldeia avisar o pai da

moça que ela se encontrava em perigo.  O chefe da aldeia enviou um grupo de

homens  para  salvá-la.  Eles  conseguiram  matar  a  hiena,  mas  não  conseguiram

salvar a moça, que faleceu ao cair da árvore. 

Este curta animado foi realizado nos estúdios “Ader Films” de Tahoua, como

outros dos filmes mais recentes de Moustapha. Uma tela inicial com letreiros nos

informa que o filme foi totalmente produzido com recursos técnicos e de informática

no estúdio local. Dessa vez, Alassane elaborou os desenhos, não mais no papel,

mas diretamente no suporte digital. Mesmo utilizando outro suporte técnico, quando

visualizamos  as  imagens  do  curta  animado,  o  traço  do  animador  é  visível,  o

animador imprimiu seu estilo autoral. Como vemos na imagem abaixo, os desenhos

foram feitos com o mouse. 

FIGURA 21 - Alassane desenhando com mouse. Fonte: LELONG, Christian; BAZZOLI, Maria Silvia.
Moustapha Alassane, cineasta do possível” (documentário).



Apresentamos anteriormente a atitude de alguns animadores que assumem o

processo  de  realização  de  um  filme  animado  em  todas  as  suas  fases  como

autoridade  criativa.  No  caso  da  produção  Agaissa,  Alassane  contou  com  a

colaboração de outros técnicos na fase de pós-produção,  mas os desenhos que

antes fazia à mão livre, passaram a ser executados pelo manuseio do mouse. 

Como animador, Alassane se apropria de uma nova ferramenta para produzir

e se propõe a experimentá-la. O uso de um programa de computador nesse filme

contribuiu para a execução de algumas partes do processo, como para gerar os

movimentos de alguns dos personagens. 

O  procedimento  utilizado  por  Alassane  nesse  filme  é  experimental  e

artesanal,  se  consideramos  que  não  é  o  programa  (software)  que  constrói  os

desenhos somente a partir  de comandos do animador.  Nesse caso,  ele opera o

mouse  como  manuseava  a  caneta  e  visualiza  o  desenho  na  tela.  A  máquina

(suporte-programa) foi  usada por ele para executar algumas partes do processo,

como  gerar  o  movimento  de  personagens  por  meio  da  junção  dos  desenhos

elaborados, colorizar os cenários e finalizar o filme, gerando uma cópia digital. 

Nas animações Sollo e Adieu Sim já citadas, Alassane também realizou parte

do processo de criação dos cenários e colorização em suporte digital. 

3.7. O gesto do animador e as tradições religiosas

Em 2003, Alassane realizou um filme animado que mostra a apresentação de

um  grupo  musical  africano  da  região  onde  vive,  ao  mesmo  tempo  que  traz

referências a uma divindade religiosa. O curta-metragem Tagimba, foi realizado com

bonecos manipuláveis, do mesmo tipo que criou para outros de seus filmes como

Samba, le Grand e Kokoa. Foi correalizado entre empresa Tal TV e o estúdio Ader

Films de Tahoua. 



FIGURA 22 – Cena de músicos em Tagimba.  Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

Em  Tagimba vemos a apresentação do grupo musical Gogé (referência da

ficha técnica) que é composto nas imagens por cinco personagens músicos: três

percussionistas e dois tocadores de Cora, um músico narrador e uma cantora. A voz

da cantora é da “senhora de ouro” (também descrita na ficha técnica). Tagimba é da

região de Dogon Doutchi, uma localidade do Níger, situada entre Niamey (capital) e

Tahoua.  

O  músico  narrador  introduz  o  solo  de  voz  da  personagem  feminina.  A

performance dos músicos é enfatizada no curta, assim como nos filmes “Soolo” e

“Kokoa”.  Vários planos de detalhe da execução dos instrumentos são destaque e

intercalam-se a planos abertos do grupo no cenário de fundo azul (céu) recortado

em técnica de Chroma-Key69. 

Figura 23 - Cantora no curta Tagimba. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

69 Chroma-key - técnica que consiste em substituir um fundo gravado em cor verde ou azul na 
produção do filme por uma segunda imagem colocada no momento de edição-finalização.  



A imagem de um pequeno boneco soltando fogo e a imagem de dois seres

cobertos de palha na cor amarela são referências a imagens de voduns, no contexto

africano. A cena em que surgem as duas figuras cobertas de palha, pela forma de

apresentação pode ser associada a imagem de Obaluaê, no contexto brasileiro.  O

orixá Obaluaê é também conhecido como Omolu, Xapanã e Sapatá (PRANDI, 2001)

e surge em dois momentos do curta. Uma imagem estática, como vemos a figura

abaixo,  que intercala  trechos da canção entoada  pela  boneca  que  representa  a

senhora. 

FIGURA 24 – Representação do Orixá em Tagimba.  Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 1

A referência  ao  vodum se constitui  como um elemento  do filme animado.

Destaco-a  na  animação  como  forma  de  reforçar  a  relação  que  o  realizador

estabelece  com  o  cotidiano  das  pessoas  que  vivem  próximas  a  ele,  com  as

populações africanas ao escolher  as temáticas para suas animações. O mito de

Xapaná, está associado ao Daomé, hoje o Estado africano do Benin,  vizinho ao

Níger, como vemos neste trecho da mitologia dos orixás:

Xapanã vivia no Daomé.
Ele conhecia um grande número de feitiços, 
Que usava para promover muitas guerras.
Por isso o povo do Daomé o expulsou (PRANDI, 2001, p. 219).

Em meio  à  apresentação  musical  que  foi  transformada em animação  por

Alassane,  surgem dois  planos  detalhes  de  alimentos  que são oferendas a  essa

divindade religiosa referenciada pelo  grupo musical.   Todo   o filme    composto  por



uma cena única e  vários  planos que mostram os detalhes dos movimentos dos

músicos  e  da  cantora.  A composição  dos  movimentos  acompanha  o  ritmos  dos

instrumentos e performance da boneca que canta. A partir do fundo musical (trilha) o

animador manuseou os bonecos criando movimentos que têm como referência os

movimentos  de  um  grupo  musical  em  um  evento  como  este.  Mais  uma  vez,

Alassane se volta para o cotidiano para criar seus filmes a partir de referências das

populações que vivem a seu redor. O cineasta transforma a performance vocal da

“Senhora de Ouro”, a performance dos músicos e o culto a uma divindade religiosa

em roteiro para seus filmes animados. 

3.8 – Elementos da poética das imagens animadas de Alassane

Desde o início  desse capítulo,  procurei  explicitar  as formas de criação de

imagens  animadas  por  Moustapha  Alassane,  ao  longo  de  sua  trajetória  como

cineasta. O referencial escolhido para análise dos filmes de animação do realizador

do  Níger  foi  a  concepção  elaborada  pela  pesquisadora  Marina  Graça  (2006).  A

poética das imagens animadas consiste em investigar o “filme animado do ponto de

vista da relação entre autor e as possibilidades do discurso” (GRAÇA, 2006, p, 14).

Como modalidade de discurso, no filme animado, a forma da ação - manual, gestual,

corporal – é a origem da mudança da relação que mantemos com o mundo. 

Retomando  o  conjunto  da  obra  de  Alassane  na  categoria  do  cinema  de

animação,  passo  a  descrever  algumas  fases  e  elementos  que  identifico  como

definidores da poética das imagens animadas do autor. 

A primeira fase teve início durante a infância do animador, quando por um

movimento incidental, ele criou uma forma de projetar imagens a partir de sua caixa

de madeira. Nesse momento, não havia suporte fílmico, somente a projeção, que

dissipava-se  assim  que  o  espetáculo  de  luz  e  sombras  terminava.  O  animador

expressava-se pelo traço manual,  quando desenhava os personagens e, em um

segundo  momento,  pela  fantasmagoria,  ele  projetava  as  sombras  dos  objetos

desenhados a partir da luz de uma lamparina. O movimento criado era contínuo e

dirigido  pelas  mãos  do  animador,  que  decidia  quando  começava  e,  quando

terminava. Apesar do alcance limitado,   pois   era   visto   somente  por um grupo de



pessoas próximo,  já  se  configurava como um espetáculo,  de  luz e sombras,  ou

melhor, de sombras chinesas, como o próprio Alassane definiu. 

 Esta primeira fase do universo de imagens animadas do realizador coincide

com a fase da história  das práticas cinematográficas definida como pré-cinemas

(MACHADO,  1997),  ou  como  primeiro  cinema (COSTA,  2005).  Para  Parente  e

Carvalho (2009) é a fase do dispositivo espetacular de criação de fantasmagorias,

que  se  distingue  da  fase  do  cinema  como  formação  discursiva,  ideias  já

apresentadas no início desse capitulo. 

Compreendo essa fase inicial como o momento do encanto pela imagem e do

fascínio pelo movimento. A fase de aproximação do autor da prática de fazer cinema.

A  segunda  fase  da  poética  da  imagem  animada  de  Alassane  pode  ser

caracterizada em três momentos: da expressão pelo gesto de animar os desenhos

feitos no suporte do papel, da expressão pelo gesto de manipular objetos (bonecos)

e da expressão pelo gesto de desenhar com o mouse no suporte digital.

Nas primeiras experiências, como em Bon Voyage, Sim os personagens de

Moustapha  foram  desenhados  à  mão  por  ele,  para  que,  posteriormente,  pelo

mecanismo da junção e sobreposição de imagens, fosse elaborado o movimento do

desenho animado, propriamente dito. Como dizia Norman McLaren (GRAÇA, 2006),

a animação é a arte de manipular as diferenças entre os fotogramas. E é no ato de

manipulação dessas diferenças que podemos identificar os traços do autor do filme. 

No desenho animado  “Bon Voyage, Sim”,  o animador expressa, pelo gesto

manual de manipulação do tempo e do espaço entre os desenhos, sua crítica ao

comportamento  dos  políticos  e  da  população  dos  países  africanos  nos  eventos

diplomáticos. O movimento é concebido com base em sua memória cinestésica dos

acontecimentos. 

Nos filmes animados realizados usando a técnica de stop motion, o realizador

expressa-se pelo gestual, quando ele manuseia os bonecos articuláveis e constrói o

movimento dos personagens a partir da junção e da repetição de posições diversas

que foram registradas em fotos e depois sequenciadas. A memória cinestésica de

eventos e dos movimentos corporais que toma como referência para construção da

representação também é acionada. Em filmes como Kokoa, Sollo e Tagimba, vemos

como a    expressão dos   personagens   músicos   aproxima-se   da   expressão   de



percussionistas e cantores que aparecem em outros filmes do mesmo realizador,

como em F.V.V.A. e Toula. 

Em um terceiro momento, Alassane expressa-se pelo gesto de animar com o

mouse.  O desenho animado é  finalizado no suporte  digital.  No filme  Agaissa,  o

animador experimenta construir os movimentos dos personagens com o auxílio de

um  programa  de  computador,  que  faz  a  junção  dos  desenhos  criados  por  ele

utilizando o mouse como suporte técnico. Nesse caso, as limitações técnicas do

programa  utilizado  restringem  as  possibilidades  de  criar  os  movimentos  dos

personagens  com  precisão,  fator  não  considerado  problemático  pelo  animador.

Alassane cria a partir de condições que lhe estão disponíveis. E com isso, realizou o

desenho animado Agaissa com a intenção de experimentar um novo suporte, uma

outra maneira de desenhar a partir do computador. 

Em  outros  filmes  de  animação  mais  recentes  do  realizador,  softwares

específicos para criação de animações e finalização foram usados para colorir os

cenários e algumas imagens, como em Adieu Sim (segunda versão de Bon Voyage,

Sim) e para criar cenários virtuais como em Sollo e  Tagimba. Tanto nesses filmes,

como em Agaissa a opção de colorizar as imagens também surge como mais um

recurso estético que foi apropriado pelo animador. 

Um  dos  principais  elementos  da  poética  de  Alassane  é  a  bricolagem.  O

bricoleur  não condiciona sua expressão criativa a existência de uma determinada

matéria-prima, ele atua a partir de um conjunto de recursos disponíveis e, a partir

deles, improvisa. Desde a criação de sua primeira experiência com a animação até

os últimos filmes animados que realizou, Moustapha faz da bricolagem, sua principal

forma de ação. E essa atitude criativa o aproximou das ações desenvolvidas por

Norman McLaren,  com quem conviveu por  um tempo, no início  de sua carreira.

Antes de seu encontro com McLaren, na década de 1960, no Canadá, Alassane já

tinha demonstrando seu lado  bricoleur,  e foi por este motivo que foi  convidado a

fazer parte da comunidade de criadores que Norman criou no National Film Board do

Canadá. 

Um segundo elemento faz parte da expressão animada do realizador nigerino

está relacionado com a forma como ele incorpora a tradição oral a sua prática de

animar. E como diz Hampâté Bâ (2003), na cultura dos povos de tradição oral o

treino da observação, do olhar e da escuta começa na infância, os acontecimentos



ficam inscritos na memória em seus mínimos detalhes (cenário, sons, personagens

e  trajes)  como  em  cera  virgem.  Ao  descrever  um  acontecimento  de  que  viveu

quando criança, Hampâté Bâ (2003) o via como uma espécie de tela de cinema na

sua frente. Moustapha transfere para a concepção dos bonecos que produz para

animar, e para os gestos dos personagens que manuseia durante a execução dos

filmes, as imagens guardadas por uma memória acurada, uma memória de griot que

conta uma história com cores, com gestos, com mímica, com ruídos ambientes e

com música. 

O terceiro elemento que destaco é a forma como ele enfatiza os movimentos

corporais dos personagens. Na animação autoral à mão os realizadores partem de

sua experiência cinestésica para conformar os movimentos que são traduzidos em

gestual  animado  dos  personagens.  Em  seus  filmes  animados,  principalmente,

aqueles que foram elaborados a partir da técnica do stop motion é a performance, a

expressão corporal dos personagens que ganha evidência. Na animação Kokoa, os

sapos percussionistas ocupam a arena de lutas e executam movimentos diversos e

malabarismos com seus instrumentos musicais. Um personagem sapo demonstra as

regras que os lutadores deverão seguir durante o combate, por meio de movimentos

corporais. E por último, temos a expressão dos lutadores na arena. O fazer animado

nesses filmes é a tradução de movimentos corporais executados pelas pessoas com

as quais o realizador conviveu em atividades culturais e de entrenimento. A partir de

uma  observação  empírica  dos  movimentos  de  músicos  e  de  lutadores,  que  foi

assimilada  e  registrada  em  sua  memória,  o  animador  cria  a  expressão  dos

personagens. 

A criação  de  filmes  animados  por  Moustapha  Alassane  revela  qualidades

essenciais de um realizador que busca desvendar o  fazer cinematográfico, Coube

destacá-la,  nesse  capítulo,  caracterizando-a  como  a  fase  de  aproximação  do

realizador  da  expressão  por  meio  das  imagens  animadas,  e  identificá-la  como

portadora de uma poética.  



4. As imagens do mundo no cinema de

Moustapha Alassane 



A trajetória de Alassane no cinema atravessa o campo do cinema animado e

chega à narrativa ficcional. Neste capítulo, o filme Le Retour d'un Aventurier é o foco

para a análise do posicionamento do cineasta frente  às imagens que o cercam,

fontes de sua expressão como realizador. Os longas F.V.V.A. – Femmes, Voitures,

Vilas e Argent e Toula ou le Génie des Eaux são tomados como contraponto à forma

como  as  temáticas  da  ascensão  social  e  do  encontro  com  a  tradição  são

apresentadas em Le Retour d'un Aventurier.

Le  Retour  d'un  Aventurier  foi  filmado  em  cores  e  em  formato  16mm.  A

produção foi realizada no Níger com o apoio do IFAN (Institut Français de l'Afrique

Noire)  e  do  Consortium Audiovisual  Internacional.  O elenco e várias  funções da

equipe técnica foram compostos por um grupo de amigos do diretor.  Moustapha

declarou70 que sua intenção ao criar a paródia de um faroeste em uma vila do Níger

foi elaborar uma etnografia sobre o comportamento de jovens moradores do local. O

realizador,  mais  uma vez,  mergulhou no mundo mágico da criação de imagens-

movimento.

 F.V.V.A – Femmes, Voitures, Vilas e Argent foi o primeiro longa-metragem de

Alassane. O título do filme foi inspirado em uma expressão popular usada no Níger

para simbolizar o fenômeno da ascensão social. O formato 16mm foi mantido para

criação de uma produção modesta, envolvendo atores não profissionais. O filme foi

realizado com recursos financiados, em parte pelo estado nigerino e em coprodução

com Burkina Faso. Todas as filmagens aconteceram em um período de vinte dias.

Um ano depois de fazer F.V.V.A., em 1973, Alassane retomou a temática da

magia e das tradições orais africanas quando realizou o filme Toula ou le Génie des

Eaux.  Produzido em formato 35mm (cores), o longa tem 76 minutos de duração.

Nessa coprodução com a Alemanha, Moustapha dividiu a direção com a cineasta

Anna Soehring. A narrativa é uma livre adaptação de um conto do autor nigerino

Boubou Hama. Uma notícia radiofônica sobre a estiagem e a falta  de água que

causam a escassez de alimentos é o motivo para que um ancião relembre e conte a

um jovem a lenda de Toula ou o gênio das águas. A partir de então, tem início a

segunda  parte  da  narrativa,  que  aborda  o  universo  da  magia  em  um  pequeno

vilarejo africano. O longa-metragem foi premiado  no Black American Film Festival,

de Nova Iorque, em 1977.

70  Entrevista realizada pela pesquisadora em 28 de fevereiro de 2013, durante o FESPACO 2013,
em Ouagadougou, Burkina Faso.



4.1 – Quando os caubóis invadem as telas africanas

Para  mim  não  são  os  realizadores  o  mais
importante, são os atores que me influenciam. Tudo
começou com os filmes de  cowboys e com seus
diálogos,  que  costumava  decorar.  Esses  filmes
americanos  seduziram-me muito.  Mas  não  posso
deixar  de  mencionar  Djibril  Diop-Mambéty  e  o
primeiro  filme  negro,  enfim,  africano  que  vi:
Mandabi [...], de Ousmane Sembène71 (DIAKHATÉ,
DIAWARA, 2011, p.145).

Uma irônica referência à recepção do gênero western pelo público dos países

africanos aparece no filme Bamako, do mauritano Abderrahmane Sissako. O diretor

cria uma narrativa de faroeste dentro da própria obra. O curta-metragem Death in

Timbuktu72 foi produzido pela mesma equipe que realizou o filme. Identificando-se

como  Dramane Bassaro,  Sissako também atua no curta,  ele  representa um dos

caubóis em cena. O protagonista é o ator negro Danny Glover, que assume o papel

do caubói justiceiro quando vinga as mortes de alguns moradores e de um educador

de  Timbuktu  por um grupo de caubóis bandidos que invadem a vila. No faroeste,

além  do  diretor,  mais  quatro  cineastas  representam  os  bandidos  na  trama:  o

palestino Elia Suleiman, o diretor francês Jean Henri-Roger, o ator e diretor congolês

Zeka  Laplaine,  além  do  realizador  Ferdinand  Batsimba,  também  de  origem

congolesa. 

Em uma entrevista73 sobre Bamako, Sissako declarou que, ao inserir o curto

faroeste em sua narrativa  mestra,  de forma metafórica  intencionava denunciar  o

comportamento individualista de membros da elite africana que  se associam aos

ocidentais em missões do Banco Mundial,  muitas vezes, opondo-se aos próprios

africanos.  Por  isso,  na  trama,  o  responsável  por  assassinar  o  professor  da

comunidade foi um caubói negro, representado pelo ator Ferdinand Batsimba, assim

como o caubói justiceiro teve seu papel desempenhado pelo ator e ativista Danny

Glover.

71 Trecho de depoimento do cineasta de Conakry, CAMARA, Cheick. Painel 1: Cinema Africano, Pós-
colonialismo e Estratégias Estéticas de Representação: depoimento [2011], Lisboa: Painel de debate 

coordenado por Manthia Diawara, In: DIAKHATÉ, Lidye; DIAWARA, Mathia. Cinema africano: novas 
formas estéticas e políticas. Lisboa: Sextante, 2011.

72 O trecho do filme Bamako em que o diretor exibe o faroeste Death in Timbuktu está disponível no 
link: http://www.youtube.com/watch?v=91U5MCdtwWU. 
73 Disponível em: http://www.louverturefilms.com/misc/sissako.interview.pdf.



A ironia sem reservas aos filmes de faroeste em  Bamako já foi  citada por

Marcelo Ribeiro (2012) em uma reflexão sobre a obra do diretor mauritano Sissako.

O pesquisador compreende a violência gratuita cometida pelos caubóis bandidos na

narrativa  como  uma  insinuação  à  situação  de  privatização  do  poder  e  ao

autoritarismo  assumido  por  grupos  das  elites  nacionalistas  em vários  países  da

África, análise que confirma a própria intenção do diretor do filme. 

Sissako não cita explicitamente a narrativa de Le Retour d'un Aventurier, para

criar seu metacinema, seu curta-metragem dentro do filme. O curta apresenta-se

como uma citação de um gênero fílmico e da própria linguagem do cinema. Com

intenção de introduzir a reflexão sobre o mito do faroeste na cultura cinematográfica

mundial  e  a  apropriação  por  Moustapha  Alassane  do  gênero,  por  meio  de  sua

paródia fílmica, recuperei aqui este trecho do filme Bamako.

FIGURA 25 -  Caubói justiceiro do curta Death in Timbuktu. Fonte: Fotograma de Bamako de
Abderrahmane Sissako.

A atitude  perspicaz  do  diretor  mauritano  ao  convidar  cineastas  de  várias

nacionalidades para atuarem como caubóis no seu condensado faroeste é irônica. A

escolha dos realizadores e do ator Danny Glover, representando a si próprios na

trama, ganha ares de comédia para o público que reconhece os cineastas na tela,

protagonizando  caubóis  negros  e  brancos.  O  ato  recupera  o  mito  do  western,

presente nas cinematografias de todo o mundo, e é mais um indicativo de como os

filmes  de  caubóis  ocupam  o  imaginário,  tanto  dos  cineastas,  como  dos

espectadores. 

Em torno de 150 filmes, cerca de três por semana, eram exibidos nas 220

salas de cinema existentes nesta região norte ocidental do continente, boa parte



deles do gênero western. Esses dados sobre a exibição de filmes norte-americanos,

em meados do século passado, nos países africanos, foram citados Serge-Henri

Moati no documentário Les Cow-Boys son noirs (Os Cowboys são Negros). 

O  faroeste  Death  in  Timbuktu invade  a  tela  da  TV  do  núcleo  familiar  de

Bamako e o enredo trágico torna-se motivo de tensão e riso, principalmente para os

jovens e crianças que assistem às cenas. O imaginário dos bangue-bangues habita

algum canto da mente de realizadores e espectadores de todo o mundo. 

Para Bazin (1991), esse amplo alcance do western encerra um segredo que o

aproxima da essência do cinema. É o único gênero fílmico cujas origens podem se

confundir com a da própria arte cinematográfica. As cenas de cavalgadas por vastos

territórios e os ofensivos avanços de homens, uns contra os outros, levam-nos a

associar a narrativa do  western à ideia de movimento,  própria do cinema. É um

gênero que quase ignora o primeiro plano, se pauta pelos movimentos de câmera,

como o travelling, pelas cenas panorâmicas e por planos gerais de amplos espaços.

Porém, esses atributos formais pelos quais os westerns são conhecidos são

apenas signos e símbolos de uma realidade mais profunda que constitui um mito, na

concepção de Bazin (1991). Um gênero que surgiu do encontro de uma mitologia

com um meio de expressão, inspirou-se no épico clássico, na novela de cavalaria,

no romance indianista e na conquest fiction (BAZIN, 1991; SHOHAT; STAM, 2006). 

Partimos do mito, da caracterização do western, como um clássico, não só do

cinema americano, mas do cinema do mundo, para chegar à abordagem que levou

Alassane a realizar uma versão satírica dos filmes de caubói. 

Atribui-se ao cinema norte-americano a origem desse gênero, que foi um dos

primeiros a despontar no cenário do cinema narrativo. Filmes de faroeste se fazem

presentes nas cinematografias de muitos países, espalhando-se pelo mundo não só

pelos mecanismos de difusão e distribuição, como também pelas várias adaptações

e  versões  que  surgiram.  Relembra  Vugman  (2006)  que  os  caubóis do  oeste

americano assumiram novas roupagens em países como a Itália.  Neste país,  os

faroestes ficaram conhecidos como Western Spaghetti quando associados à cultura

local e tiveram o diretor Sérgio Leone como seu principal realizador. 

Os grandes planos de conjunto sempre celebram o confronto entre o Homem

e a Natureza, conduzido  pela   figura    mítica do caubói. Porém, como pontua Bazin



(1991), a epopeia só ganha sentido a partir da moral que está em sua base e que,

também a justifica:

A moral é a do mundo onde o bem e o mal social, em sua pureza e
necessidade, existem como dois elementos simples e fundamentais.
[…]  mas  a  epopeia  vira  tragédia  pelo  aparecimento  da  primeira
contradição entre o transcendente da justiça social e a singularidade
moral, entre o imperativo categórico da lei, que garante a ordem da
futura  cidade,  e  aquele  não  menos  irredutível  da  consciência
individual (BAZIN, 1991, p. 206).

O western inventou o “Velho Oeste” como um lugar mítico e atemporal, um

momento histórico impreciso e uma geografia imaginária onde figuras míticas vivem

em busca do equilíbrio em um universo violento (VUGMAN, 2006). 

4.2 – A narrativa do retorno e o encontro intercultural

O  ano  de  1966  foi  um  momento  profícuo  para  o  cinema  de  Moustapha

Alassane, além do curta-metragem animado  Bon Voyage, Sim,  realizou  Le Retour

d'un  Aventurier. Para  um  jovem  diretor  aventureiro  que  também  retornava  da

América, pois acabava de chegar de um estágio no National Film Board do Canadá,

a ideia do regresso e do período vivido no continente americano anunciava que uma

aventura estava para ser contada. 

As primeiras cenas do filme são ambientadas em uma aldeia. Um grupo de

jovens discute entre si. Uma voz over encerra a briga com a afirmação: “Espero que

um dia as provocações terminem”. O personagem Ibrahim chega com sua cela de

montaria reformada para mostrar aos amigos. Todos estão examinando o feito até

que  outro  jovem traz  a  boa  nova  do  retorno  do  amigo  Jimi  de  uma  viagem.  A

conversa prossegue com a divisão de tarefas para a recepção do amigo. Enquanto

dois jovens avisam à namorada e preparam a casa do rapaz que chegará,  dois

outros saem pelo campo em busca de um carneiro. Ao avistarem um pastor com seu

rebanho, o atacam para roubar-lhe um animal. A recepção do amigo motiva o roubo

do carneiro, que será abatido para o almoço de comemoração de sua chegada. 



FIGURA 26 - Ficha técnica de Le Retour d’um Aventurier.

Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

Um jovem africano desce de um avião da Air Afrique no aeroporto de Niamey,

a capital do país. Sobre as cenas do avião estacionando na pista e do desembarque

do  protagonista surgem os  créditos  de  abertura  do  filme.  Assim  que  o  som da

aeronave aterrissando abranda-se, passamos a ouvir a trilha musical, confeccionada

pelo músico Amelonlon Enos especialmente para a narrativa. O refrão da canção

country74 é  mais um anúncio sobre o regresso ao país de origem de um jovem

africano: “Amigos, olá! Você vai partir? Nosso Jimi já está de volta. Está na nossa

aldeia para sempre”.

O  personagem  Jimi  desembarca  em  meio  a  um  grupo  de  estrangeiros,

trajando um elegante terno escuro,  e  segue de táxi  até  as  proximidades de um

condomínio de prédios residenciais, em uma área urbana. No trajeto conversa com o

motorista sobre o crescimento da capital enquanto esteve fora do país. No diálogo, o

taxista pergunta-lhe se ele partiu há muito tempo e insinua que ele não conhece

mais a atual realidade do país para o qual retornou. 

Na  cena  seguinte,  vemos  o  jovem  Jimi  sendo  recebido  pelos  amigos  ao

descer de um caminhão em uma área rural. Ao retornar de viagem, trouxe em sua

bagagem alguns ícones da cultura cinematográfica ocidental: vestimentas e chapéus

usados pelos caubóis dos filmes de faroeste. Além de Le Retour d’un Aventurier  (O

74 A música country, antes conhecida como música country e western music ou country-western, é 
um estilo musical popular criado no sul dos Estados Unidos, com raízes na música folk, espiritual e 
blues.



Retorno de um Aventureiro)75, de Moustapha Alassane, uma segunda produção: Les

Cow-Boys  son  noirs (Os  Cowboys  são  Negros),  do  diretor  francês  Serge-Henri

Moati,  será  associada  à análise  aqui  proposta.  O  filme  foi  realizado  no  mesmo

período em que o primeiro, mostra cenas de bastidores do filme de Alassane e é

uma leitura sobre o processo criativo da obra. 

FIGURA 27 - Moustapha filmando em Les cow-boys sont noirs. Fonte: DVD 2

Reunidos em um almoço para recebê-lo, os amigos se deparam com Jimi

vestido  de  uma  forma  diferente,  ele  chega  trajando  um  chapéu  de  caubói.  O

regresso  do  personagem  principal  no  filme  leva-o  a  juntar-se  aos  amigos  para

fabular. A convite de Jimi, eles vão tornar-se  caubóis por alguns dias, cavalgando

pela vila e pela savana. A bagagem adquirida na viagem é mais do que um conjunto

de vestimentas, chapéus e armas, assume uma dimensão simbólica. Ao chegar, Jimi

não se propõe a contar aos amigos os percalços de sua viagem ao exterior. Durante

o almoço, o protagonista abre a mala de viagem e tira outros apetrechos: chapéus,

cinturões e armas. Cada um dos colegas recebe sua indumentária  e veste-se de

caubói.

Muitos realizadores africanos deixaram seus países de origem com intenção

frequentar  escolas  de cinema em países europeus ou  no  continente  americano,

tantos  outros  jovens  africanos  deslocaram-se  para  a  Europa  em  busca  de

oportunidades  de  trabalho  e  de  estudo.  O  curta-metragem  de  Paulin  Vieyra,  já

citado, Afrique sur Seine narra a trajetória de um grupo de estudantes senegaleses

em Paris. La Noire de..., de Sembène Ousmane, foi realizado no mesmo ano que a

narrativa de regresso   de   Moustapha. O   filme de   Sembène  foi   considerado um

75 Uma cópia do filme está disponível no canal Youtube no link: http://vimeo.com/68807063. 



marco, uma viragem na história do cinema pela forma como seu diretor apresentou a

personagem principal  Diouana,  rompendo  com um padrão  de  representação  do

negro observado nas narrativas cinematográficas ocidentais (DIAKHATÉ; DIAWARA,

2011). A primeira cena da narrativa de Sembène apresenta a personagem Diouana,

uma bela mulher negra que desembarca de um navio na costa francesa, trajando um

elegante vestido de poás, um colar de pérolas e um lenço de seda amarrado na

cabeça. Ao contrário do aventureiro Jimi que retorna a seu país,  Diouana acabava

de  chegar  do  Senegal.  A  cena  inicial  criada  por  Sembène  sugere  múltiplas

interpretações para a estadia de Diouana na Riviera francesa, somente quando ela

chega à residência de casal de franceses, percebemos o verdadeiro motivo de sua

saída  do  continente  africano,  irá  assumir  a  função  de  empregada  doméstica,

trabalhando para uma família francesa. 

A diversidade de experiências vividas pelos jovens africanos em países do

continente europeu foi tema de muitas narrativas cinematográficas inauguradas de

forma exemplar  por  Ousmane Sembène em seu filme  La Noire de...  O filme de

Moustapha constrói uma interpretação distinta, porque o foco principal do diretor não

está voltado diretamente para a experiência de vida fora do país e não aborda de

forma direta o tema do retorno pela perspectiva do conflito direto pelo regresso à

terra natal. 

As narrativas de regresso no cinema africano muitas vezes são vistas como

“ocasião  para  representar  ou  performar  um  processo  de  (re)posicionamento

identitário (CÉSAR, 2012). Muitos cineastas africanos passaram pela experiência da

imigração, como Abderrahmane Sissako. A abordagem do regresso em filmes como

La vie sur terre (A vida sobre a terra) foi investigada pela pesquisadora Amaranta

César (2012), como processo de performatividade, compreendida como uma prática

de autoconstituição subjetiva,  sugerindo que a autorrepresentação concentra sua

força na produção daquilo que nos tornamos, e não daquilo que já somos (CÉSAR,

2012).

A letra da trilha musical que surge nos primeiros momentos do O Retorno de

um Aventureiro contém um sutil  questionamento sobre a emigração de jovens da

localidade para outros lugares, quando pergunta: “Você vai partir?” e em seguida

afirma: “Nosso Jimi está de volta, é nossa aldeia para sempre.” Na narrativa não se

diz de onde veio o aventureiro, nem   quanto   tempo   esteve   fora, mas que foi bem



acolhido pelos amigos que o aguardavam ansiosos. Explicitar os motivos e o período

de sua estadia no exterior não é uma intenção do diretor, pois o segredo de sua

passagem por um país estrangeiro estava guardado na mala para ser revelado aos

amigos. 

No exercício de situar o filme de Alassane em uma abordagem mais ampla do

cinema e das escolhas feitas por  muitos cineastas africanos que passaram pela

experiência  da  emigração  e  da  diáspora,  abordando-as  em  suas  produções

(BAMBA, 2013; CÉSAR, 2012), observo que mais do se adequar na categoria dos

aceented filmakers76 (NAFICY, 2008) trata-se de uma narrativa que tem como ponto

de  partida  o  encontro  intercultural,  à  primeira  vista,  proporcionado  pelo

deslocamento do personagem principal. O período de estadia fora do país de origem

que antecede a enunciação não é esclarecido. As perguntas dos amigos sobre o que

aconteceu durante a viagem não são respondidas por Jimi. 

Discutiu-se  aqui  anteriormente  que  as  produções  cinematográficas

americanas  e  europeias  foram  amplamente  distribuídas  pelo  mundo  desde  os

primórdios  da  criação  de  uma  indústria  cinematográfica  nesses  continentes,

coincidindo com a expansão do colonialismo. Com isso, os westerns e outros filmes

hollywoodianos logo foram distribuídos pelos  países  da  África  e  ocuparam suas

salas de cinema. 

O colonialismo se constituiu tendo como base um sincretismo de culturas  e

consolidou-se pela imposição da cultura do colonizador sobre os povos colonizados,

“ao  passo  que  a  era  pós-independência  projetou  suas  diásporas  e  movimentos

migratórios para a formação de culturas fluidas” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 40). O

transculturalismo  que  caracterizou  a  experiência  do  colonialismo evidenciou

diferenças profundas entre as culturas, que, entretanto, nunca operaram de forma

binária (HALL, 2003).

A interculturalidade  provocada  pela  intensificação  dos  deslocamentos  dos

povos e trocas culturais (imersão e dispersão) e pela assimetria na distribuição de

produtos  culturais  pelo  mundo  provocou  a  proliferação  do  uso  de  termos  como

hibridismo e   sincretismo   cultural.   Como   nos  alertam Ella Shohat e Robert Stam

76 Aceented filmmakers foi o termo criado por Hamid Naficy (2008) para caracterizar os cineastas que
passaram pela experiência do exílio, da diáspora ou podem ser identificados como realizadores de
um cinema pós-colonial  e étnico.  A transnacionalidade é um traço marcante na produção desses
cineastas.



(2006), o amplo espectro que um termo descritivo como hibridismo abarca pode criar

controvérsias  e  gerar  interpretações  difusas  quando  o  utilizamos.  As  diversas

modalidades de hibridismo podem abranger  desde os  movimentos  de imposição

colonial, de assimilação forçada, de mímica cultural, entre outros. 

O Retorno de um Aventureiro pode ser caracterizado como um exemplo de

filme híbrido pela via da enunciação, do discurso construído pelo cineasta a partir de

uma  experiência  fora  de  seu  país,  expresso  pela  condição  de  regresso  do

protagonista na narrativa e pela forma como o diretor insere o mito do western e a

figura do caubói em uma produção local, realizada interior do Níger. 

O que Jimi trouxe de fora do país não era novidade para seus amigos da vila.

Os filmes de  caubóis já eram vistos por eles nos cinemas de Niamey. O novo de

toda a história da viagem era a possibilidade de experimentar a vida de caubói. 

Ao  desembarcar  do  caminhão  na  aldeia  de  onde  saiu,  Jimi  encontra  os

amigos e a namorada que havia deixado: 

Jimi: - Sabem, eu decidi voltar! 
Um dos amigos: - Não tivemos notícias suas Jimi, o que fez?
Jimi: É verdade, vão entender mais tarde.  
(trecho do diálogo do filme Le Retour d'un Aventurier)

FIGURA 28 – Jimi chega e reencontra os amigos. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

Um dos amigos: Sempre achei que voltaria.
Jimi: Vejam, amigos, o que trouxe da minha viagem. (Abre a mala)
Amigo: O que é tudo isso?
Jimi: Chama-se trajes de caubói
(trecho do diálogo do filme Le Retour d'un Aventurier)



FIGURA 29 – Jimi abre a mala e distribui roupas de caubói. Fonte: ALASSANE, Moustapha.
DVD 2

O  protagonista  distribui  os  trajes  entre  os  amigos  e  define  suas  novas

identidades: Black Cooper, John Kelly, Casse Tout, Billy Walter. A namorada de Jimi

também veste trajes de faroeste, mas recebe o título de  Rainha Christine. Apenas

Jimi,  o  herói  protagonista  não  se  identifica  como  caubói  com  outro  nome,  ele

representa a si mesmo, e quem atua representando seu papel na trama é o ator

Djingarey Maiga, que também é o personagem principal do longa-metragem F.V.V.A.

Alguns dos nomes dos personagens são inspirados em nomes de atores dos

westerns americanos como Gary Copper e Clint Walker. O nome da personagem

feminina foi inspirado no filme com o mesmo título, de 1931, estrelado por Greta

Garbo. 

Assim que os amigos de Jimi posicionam-se como  caubóis, ele inicia uma

série de ensinamentos sobre o uso das armas. Como Jimi mostra-lhes, para ser um

caubói  destemido  é  preciso  sacar  a  arma  rapidamente,  ser  rápido  no  gatilho.

Durante o dia, os jovens serão os caubóis da vila e agirão como tal. Ao entardecer,

retornam  para  seus  lares  e  voltam  a  ser:  Ibrahim,  Boubakar,  Moussa  e  Nani.

Somente Jimi e a namorada não têm outra identidade, ele é Jimi, o caubói que será

o herói da trama, o mocinho e a namorada, a heroína Rainha Christine . Seus amigos

terão a oportunidade de portarem-se como caubóis, sem entretanto deixarem de ser

os jovens moradores de uma aldeia do Níger.

O  caubói é  um  devir  de  expressão  do  personagem  real  que  é  Jimi,  o

aventureiro que saiu do país, retornou e colocou-se a ficcionar (DELEUZE, 2007). A

condição de fabular  o torna outro,  o  jovem da aldeia torna-se caubói  e  para os

moradores da vila passa a ser uma ameaça. 



Os caubóis da vila próxima a Niamey, no Níger, são homens rudes e valentes.

O primeiro conflito entre eles e a população da aldeia acontece quando, durante o

almoço de comemoração da chegada de Jimi,  o proprietário do carneiro abatido

chega para reivindicar o pagamento pelo animal que foi roubado. John Kelly, um dos

caubóis, chega a afirmar que a reivindicação do dono do carneiro era justa, que ele

tinha  o  direito  de  receber  o  dinheiro  porque  havia  criado  o  animal  e,  portanto,

pertencia a ele. Logo depois, reagiu de forma agressiva, atacando o homem com um

soco e o jogando no chão. O protagonista Jimi repreendeu o colega de bando e

corrigiu sua postura diante do ocorrido. 

Os chefes da aldeia foram informados do roubo do carneiro e convocaram os

caubóis.  Diante dos jovens vestidos de forma estranha, pergunta de onde vieram

aqueles trajes. Os jovens remetem a responsabilidade pela distribuição dos trajes a

Jimi e dizem que estão orgulhosos de usá-los. O chefe pergunta-lhes se eles são

caubóis. Alguns moradores respondem que na verdade são bandidos que estão ali,

um bando de ladrões. O chefe diz aos jovens que é preciso parar com os roubos e

agressões  para  que  a  ordem  seja  reestabelecida  na  comunidade. Ainda  nesse

momento  da  narrativa  reconhece  os  jovens  como  parte  da  grande  família  que

formam, e reafirma que os ataques devem acabar. 

O  enfrentamento  entre  os  caubóis  e  os  chefes  da  aldeia  continua.  Kelly

começa a se destacar de seu grupo, tornando-se mais agressivo, apropria-se do

chapéu do rei da vila e o experimenta. Chega então um feiticeiro (vodum) armado

com uma faca, acompanhado de um grupo de músicos tocando seus tambores. O

feiticeiro Amikaka foi  convocado pelo chefe da aldeia para amedrontar os jovens

caubóis. Kelly desrespeita a figura do feiticeiro e volta a ameaçar o chefe da aldeia.

Sai caminhando em direção ao campo com os demais caubóis, que o acompanham.

A feitiçaria não é uma ameaça para os caubóis, eles sentem-se poderosos e voltam

a enfrentar a autoridade máxima da vila, o chefe. 

O caubói John Kelly é a figura do anômalo do grupo. Ele se destaca do bando

por  sua  postura  cada  vez  mais  agressiva,  até  que  se  vê  diante  do  feiticeiro,  o

anômalo da aldeia. “Os feiticeiros sempre tiveram a posição anômala, na fronteira

dos campos ou dos bosques. Eles se encontram na borda do vilarejo, ou entre dois

vilarejos” (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 28). No encontro dos  dois, o caubói Kelly



não se deixa amedrontar  pela força do feiticeiro,  segue seu caminho e continua

ameaçando o chefe e a comunidade. 

O chefe ordena:
- Vodum, dê-lhe um corretivo!
O caubói avança sobre o feiticeiro, mas apenas ameaça.
Kelly: Vou lhe acertar um soco!
Chefe: Vocês não compreenderam, o que está havendo?
Black Cooper: Agora chefe, você nos viu. Não vamos deixá-lo esquecer. Guarde-
nos uma parte do seu tempo!

FIGURA 30 - Caubóis enfrentam o Vodum. Fonte: ALASSANE, Moustapha DVD 2.

Os caubóis deixam claro para o chefe que a feitiçaria não os ameaça. Este é

um momento crucial da narrativa de um encontro das duas forças que estão em

conflito, o poder e autoridade do chefe contra o poder do caubói que mais encarna a

figura  do  fora-da-lei,  que  está  na  borda  e  é  o  papel  assumido  pelo  caubói

personagem de  John  Kelly.  Em vários  trechos  que  se  seguem,  vemos  Kelly  se

destacar  do grupo pela agressividade de seus atos.  No bar  da comunidade,  ele

enfrenta o barman, e mesmo sendo repreendido por Jimi, deflagra uma briga entre

eles e acabam destruindo o recinto. 

Jimi continua sendo o chefe do grupo, mas é o caubói que transita entre o ser

ou não ser caubói. É o herói e aquele que tem o direito ao amor da heroína e a única

mulher integrante do grupo, a Rainha Christine. Jimi lança uma nova tarefa para os

amigos do grupo: “Devemos nos virar para ter uma montaria”. Logo depois, afasta-

se e volta com dois cavalos roubados, um para ele e outro para sua namorada.

Depois de ver a atitude exemplar do mocinho, Kelly esconde-se atrás de um arbusto,



ataca um morador de surpresa e rouba-lhe o cavalo. A princípio recebe um elogio do

grupo, quando lhe dizem que “é tão forte quanto um cavalo”. Sua bravura compara-

se  à  de  animal.  Até  que  outro  dos  caubóis  reconhece  que  o  cavalo  roubado

pertencia a seu pai. Começa uma briga entre eles, que é repreendida por Jimi. Os

dois continuam a lutar e depois de rolarem na lama, um deles saca a arma.  Billy

Walter aponta a arma para John  Kelly, que se assusta e revida atirando contra o

companheiro e matando-o. 

A morte de Billy Walter é tomada como mais uma lição pelo protagonista Jimi.

Sua função é a de restaurar o equilíbrio do grupo, de convocá-los a repensar seus

exageros de agressividade e desvios de conduta. A namorada de Jimi o acompanha

nessa função, quando enfrenta o caubói Kelly em mais uma de suas bandidagens.

Ela o chama de covarde e o acusa por ter assassinado o próprio amigo, Billy Walter.

Ele se defende dizendo que agiu em legítima defesa, já que amigo sacou a arma

primeiro. A cowgirl se arma com dois revólveres apontados para Kelly. Ele a desafia

dizendo que mesmo com duas armas na mão, ela não está à altura dele. É Jimi

quem entra para intermediar a disputa, apaziguar o conflito e ordenar a todos que

sigam.

O conselho da vila se reúne novamente em busca de uma solução para o

conflito. Dessa vez, é o ancião que é convocado para apresentar uma forma de dar

fim a ameaça dos caubóis. Eles conversam entre si: “Eles são perigosos porque tem

armas. Mas todos nós temos crianças no grupo, é preciso agir com prudência”. 

Em seguida, o velho Sambé é chamado para a reunião entre os chefes e a

comunidade. A solução apresentada pelo pai de garoto do grupo foi a seguinte: “É

preciso  combater  fogo com fogo”.  O chefe  consulta  o  ancião  Djerma e  usa  um

dialeto para comunicar-se com ele. O ancião sugeriu que tirassem a túnica do pai de

um dos garotos caubóis e a entregassem a seu filho, dizendo-lhe que seu pai havia

sido morto pelo caubói que lhe roubou o cavalo. O filho caubói foi chamado e ao ver

a túnica do pai se emocionou. Em seguida, saiu em busca do caubói que supunha

ter assassinado seu pai. 

O caubói Casse Tout reencontrou o grupo e acusou Kelly de ter matado seu

pai. Ele defendeu-se dizendo que apenas roubou o cavalo e não fez nenhum mal a

seu dono. Nesse momento,  Jimi  também é acusado de traidor,  por ter instigado

todos a tornarem-se caubóis. Jimi declara que sua intenção   quando  presenteou os



amigos  era  de  entretê-los,  que  as  armas  e  as  vestimentas  de  caubói  deveriam

apenas servir para a diversão do grupo. Casse Tout mata John Kelly e retorna à vila

reafirmando seu direito a defesa. 

Na narrativa, o conflito principal estabelece-se entre dois núcleos, o bando de

caubóis e a comunidade do vilarejo, que é representada pelo conselho de chefes. A

autoridade está centrada na figura do chefe maior que recorre ora ao feiticeiro, ora

ao  ancião.  Um  grupo  de  moradores  foi  lesado  e  está  assustado,  sentem-se

ameaçados pelo bando de caubóis que passou a circular pela vila. O chefe quer

reestabelecer a ordem e se ancora primeiro na figura do feiticeiro. O Vodum com

seus poderes mágicos não consegue anular a força destrutiva e a agressividade dos

jovens caubóis, já que eles não acreditam em feitiçaria. O chefe se vê diante de um

problema  maior,  uma  contradição:  para  exterminar  de  vez  com  o  temor  que

assombra  a  vila,  ele  precisa  ir  contra  membros  de  sua  própria  família,  não  os

reconhecendo  como  tal.  Os  chefes  dialogam  e  concluem  que  é  preciso  ter

prudência,  pois  os  jovens que agem como caubóis  são filhos  de integrantes  da

comunidade, e portanto parte dela. Lembram ainda que há uma mulher no meio

deles. Mas ao mesmo tempo admitem que os jovens são perigosos, porque têm

armas. 

O bando de caubóis é composto pelos jovens fora-da-lei. O desrespeito à lei e

a atração pela desordem manifesta-se mais intensamente na figura do caubói John

Kelly.  É ele  quem apresenta-se  como o  caubói  mais  temido,  que  expressa  sua

agressividade de forma mais clara, ao longo da trama é o que encarna o lado mais

diabólico de ser caubói. Jimi é o mocinho que está sempre acompanhado de sua

cowgirl,  a heroína da história, a Rainha Christine.  É a consciência do grupo, e é

aquele  que  procura  restabelecer  o  equilíbrio  sempre  que  surge  uma  ameaça  à

manutenção da ordem interna e as regras do bando são desrespeitadas. Jimi é um

caubói desterritorializado, é também o aventureiro do grupo. Ao mesmo tempo que

foi o propositor do jogo, se vê no dilema de ter que recuar. No final da narrativa,

quando é acusado de traidor pelos amigos e defende-se dizendo que os presentes

que trouxe deveriam servir como entretenimento para o grupo, mas eles lhes deram

um outro sentido. 

A solução encontrada pelo conselho da aldeia veio do velho sábio, do ancião

Sambé, que foi   convocado   para  resolver o impasse. A proposta do ancião foi a de



construir uma fraude, simular a morte do pai de um dos rapazes do bando e, com

isso, instituir um conflito dentro do próprio grupo de caubói. É como se perguntasse:

vamos ver como o grupo reage diante de um problema como este?

Com  essa  atitude,  o  velho  sábio  fez  com  que  o  jovem  que  estava

experimentado uma vida de caubói se reaproximasse da comunidade. O garoto que

julgava ter perdido o pai,  teve que se posicionar novamente como um jovem da

aldeia, entretanto não deixou de ser caubói porque foi com as roupas e armas de um

que voltou-se contra John Kelly. 

É pela voz de Casse Tout, como narrador, que a história termina:

Kelly matou Billy Walter, eu matei Kelly.
Jimi e a Rainha Christine partiram para uma nova aventura.

Para todos nós, o jogo acabou.
Casse Tout volta a ser Moussa. 
Black Cooper não existe mais. 
E Ibrahim é um garoto exausto que o pai leva para casa. 
Cavalo roubado, cavalo rendido. 
Seus cavaleiros nunca lhe deram tanta emoção. 
Adeus, caubóis! (ALASSANE, 1966)

Mas a história realmente termina com a vitória do caubói justiceiro, que, pelas

regras do jogo do faroeste, teria direito a sua defesa. Retomando o mito do faroeste

do qual  trata Bazin (1991),  a contradição se dá entre o transcendente da justiça

social e a singularidade moral. 

Voltamos ao início do filme, quando o grupo de jovens discutia na aldeia,

antes da chegada de Jimi,  e um narrador se pronuncia:  “Espero que um dia as

provocações terminem”. A narrativa é cíclica, onde as provocações começam e onde

terminam? O jogo do faroeste na vila do Níger é como os outros, os conflitos são

inerentes à sociedade (MORAES FILHO, 1983). Os mesmos jovens que roubaram o

carneiro, foram os que atacaram o filho do pastor, no começo do filme, quando não

estavam vestidos de caubóis. A resolução do conflito  e  a busca do equilíbrio  se

resolve na vila, por meio do diálogo, ancorada na sabedoria dos mais velhos. 

O  caubói  Jimi  propôs  um  jogo,  o  jogo  do  cinema.  Os  jovens  Boubakar,

Moussa, Ibrahim e Nani  representaram jovens que aceitaram o desafio de  “ser

caubói”, porém, mais do que experimentar adentrar o universo mítico do faroeste,



estavam ali reunidos para fazer um filme, aos moldes daquele que sempre viam nas

telas das salas de exibição da cidade. 

FIGURA 31- Grupo de caubóis reunido. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

4. 3 - O filme para refletir sobre o fazer cinematográfico

[…]  Para mostrar  aos  amigos de Niamey que no
cinema,  os  mortos  não  são  de  verdade,  nem os
amores. E que se pode galopar em paisagens tão
western que se vê índios  atrás das árvores,  que
Moustapha  Alassane,  24  anos,  e  seus  amigos
Abdou, Boubakar, Djingarey, com suas mobiletes e
calças excêntricas,  filmam um faroeste,  com uma
pequena câmera e pistolas de mentira (Trecho da
narração de Les Cow-boys sont Noirs, 1967).

O documentário Les Cow-boys sont noirs tem seu foco na proposta de criação

compartilhada da narrativa realizada por Moustapha Alassane. Os bastidores das

filmagens são apresentados no filme de Serge-Henri  Moati.  Um grupo de jovens

espectadores dos faroestes e moradores de uma vila no interior do Níger se reuniu

para produzir seu próprio filme. 

Le Retour d’un Aventurier  é o resultado do processo de elaboração de uma

narrativa ficcional do realizador nigerino com um grupo de amigos de Niamey. Os

jovens  que  atuaram  na  produção aceitaram  o  convite  de  Moustapha  para

representar moradores   de   um vilarejo próximo a Niamey e atuar como caubóis em



cena. Boubakar Souna era cineasta do Centro Nacional do Audiovisual no Níger e

tinha como seu ator preferido o americano Clint Walter. Ele é o caubói John Kelly e o

jovem Boubakar. O chofer de táxi de Niamey, Moussa Arouna, atua como o caubói

Casse Tout e é o jovem Moussa no filme. O ator preferido do mecânico Ibrahim

Yacouba era Robert Duvall, como caubói ele é Black Cooper e representa o jovem

Ibrahim. Abdou Nani era funcionário da Imprensa Oficial em Niamey e era fã do ator

Gary Cooper, na narrativa ele é Billy Walter e o jovem Nani, o mais moço do grupo.

O ator, que posteriormente veio a tornar-se cineasta, Djingarey Maiga, trabalhava na

época de realização do filme numa companhia fornecedora de energia elétrica e

assumiu  o  papel  do  jovem  e  caubói  Jimi,  o  herói  aventureiro.  Zalika  Souley,  a

heroína da narrativa,  representa  a  Rainha Christine.  Ela era funcionária  de uma

galeria de lojas do Níger e seu título de rainha foi inspirado no filme protagonizado

por Greta Garbo.

Parto de uma afirmação de Jean Claude Bernardet (2003) de que a obra não

é apenas o resultado de um processo de elaboração, que supera-se por meio de sua

finalização, a obra é o próprio processo de criação. O desvelamento do processo de

produção do filme Le Retour d’un Aventurier, revelado por Serge-Henri Moati em seu

documentário  Les  Cow-boys  sont  Noirs,  evidencia  um  traço  essencial  a  ser

observado  no  cinema  de  Alassane.  O  diretor  realizou  seu  filme  de  forma

compartilhada, convidou um grupo de amigos, que não eram atores profissionais, e

envolveu toda a comunidade de uma vila do Níger em suas filmagens, desde os

moradores da aldeia, aos homens que representaram o chefe, o feiticeiro, o pastor, o

pai e o sábio. Todos eles aceitaram o desafio de participar do set cinematográfico e

do processo de criação proposto pelo realizador. 

A apropriação coletiva do espaço da vila e o período de tempo em que a

equipe  envolveu-se  com  as  filmagens adquiri  uma  importância  maior  do  que

resultado que se vê no produto final exibido na tela. O documentário de Serge-Henri

Moati é, portanto, um complemento indispensável aos momentos em que Le Retour

d’un Aventurier for exibido ao público. 

Um  diálogo  foi  estabelecido  entre  dois  cineastas Serge-Henri  Moati  e

Moustapha Alassane. Enquanto Moustapha filmava, era também filmado por Serge.

Moustapha, além de si mesmo, já que o primeiro espectador do filme é o próprio

cineasta que o dirige, teve Serge e  sua equipe como  espectadores  secundários de



sua obra e geradores de uma nova produção cinematográfica. Um outro grupo de

espectadores foi  constituído pelos moradores do lugar escolhido para locação do

filme e pelos participantes das filmagens. As duas obras, a de Moustapha e a de

Serge-Henri, mesclam-se e são complementares. 

Quando percebeu a dimensão inovadora do argumento de Alassane, Serge-

Henri  Moati  se  propôs  a  acompanhar  e  registrar  os  passos  do  processo  de

elaboração  O Retorno de um Aventureiro. A expressão  making of  significa  “feitura

de”.  Nessa categoria se inserem aqueles filmes que registram os bastidores das

filmagens de uma produção, seja um documentário,  seja uma produção ficcional.

Nos  making ofs  geralmente vemos depoimentos dos diretores e dos técnicos que

participaram das  filmagens,  revelando detalhes do processo criativo,  imprevistos,

mudanças de rumo ocorridas durante a produção de um filme. 

O documentário  Les Cow-boys sont Noirs é mais que um  making of,  é um

filme sobre o processo de filmagem de Le Retour d’un Aventurier, que configura-se

como um processo coletivo de criação. Quando assistimos ao filme de Serge-Henri

Moati  passamos  a  compreender  um  pouco  mais  a  forma  de  apropriação  que

Moustapha Alassane faz dos filmes de faroeste em sua narrativa. O registro das

imagens  aconteceu  paralelamente  à  produção  de  Alassane,  o  que  nos  leva  a

desvendar a importância e as particularidades do “processo criativo” inerentes a

essa obra ficcional. 

Nas primeiras cenas do filme de Moati, os caubóis do faroeste de Alassane

apresentam-se, um a um. Identificam-se pelo nome e pela profissão que exercem,

além de declararem quais  são  seus  atores  preferidos  no cinema.  Referem-se a

atores de filmes americanos que assistiam nas salas africanas. A cena nos remete à

apresentação do personagem de Edward G. Robinson em Moi, un noir. Jean Rouch

começa seu filme com uma narração em voz over, na qual descreve, com seu olhar

etnográfico, dados sobre a emigração dos jovens nigerinos para a cidade de Abidjan,

na Costa do Marfim. Quando Rouch passa a palavra ao ator Oumarou Ganda, ele

apresenta-se como Edward G. Robinson. Em seguida, o ator revela que esse não é

seu  nome  verdadeiro  e  sim  um  apelido  que  os  amigos  lhe  deram  por  suas

semelhanças  com  Robinson.  Moati  instigou  os  jovens  a  revelarem  seus  heróis

preferidos  do  cinema,  ao  se  apresentarem  na  cena  do  filme.  Na  sequência  do

documentário faz opção por um modelo de narração em  voz  over, muita próximo da



maneira como Jean Rouch fazia  em seus filmes etnográficos,  a  exemplo de  Os

Mestres Loucos. Os personagens são apresentados como jovens trabalhadores da

construção civil  de Accra antes de  participarem do ritual de possessão filmado e

narrado  por  Rouch,  e  no  final  do  filme  etnográfico,  a  cena  que  mostra  os

trabalhadores em suas funções originais é novamente mostrada. 

O documentário realizado pelo cineasta francês Serge-Henri Moati será aqui

analisado a partir dos elementos da narrativa de Moustapha que evidenciou.  Por

exemplo,  quando  o  diretor  mostra  as  cenas  de  bastidores  e  expõe  as

particularidades do processo criativo, além das imbricações entre as duas obras.

Temos duas narrativas distintas, finalizadas separamente, ou seja, são dois olhares,

de dois autores diferentes. 

A  ficha  técnica  de  Les  Cow-boys  sont  Noirs se  sobrepõe  a  desenhos

produzidos de um story board77, mostrando detalhes dos figurinos dos personagens

caubóis.  Esses  desenhos  são  uma  primeira  referência  de  um  extracampo da

narrativa, que reaproximam Moustapha de sua outra faceta como realizador, a de

criador  de  filmes de animação,  que nesse mesmo  período  começava a  realizar.

Como vemos no fotograma abaixo: 

FIGURA 32 - Desenho e ficha técnica de Les Cow-boys sont noirs. Fonte: ALASSANE,
Moustapha, DVD 2.

A trilha  musical  que  acompanha  essa abertura  foi  composta  pelo  mesmo

músico que produziu a trilha do filme de Alassane, Amelonlon Enos.  Les Amis du

Cinema é uma canção em estilo    country   que narra a aventura de Moustapha e de

77 Representações gráficas de cenas que serão filmadas. 



seus amigos no cinema. A trilha elaborada para O Retorno de um Aventureiro aborda

a aventura de Jimi e seu retorno para a vila, já a música tema do filme de Moati trata

da aventura de Moustapha e de seus amigos no cinema. As trilhas musicais, criadas

especialmente pelo músico Amelonlon para os dois filmes, são narrativas paralelas

que acompanham o que estamos visualizando na tela. As músicas country narradas

têm a função de pontuar  os  deslocamentos de alguns personagens em cena,  e

quando associadas a movimentos de câmera, como do travelling, amplificam o ritmo

das narrativas. Para algumas cenas que mostram a personagem Rainha Christine,

no documentário de Moati foi criada uma música específica que destaca a aventura

da atriz Zalika Souley ao realizar seu primeiro filme. As trilhas criadas funcionam

como jingles, música normalmente utilizada para promover um produto, e que aqui

tem a função de exaltar as motivações do diretor e a participação dos personagens

na trama. 

 Na cena em que Moustapha Alassane aparece operando uma câmera de

filmar  formato  16mm  colocada  no  ombro,  Moati  narra:  “Moustapha  Alassane,

cineasta nigerino roda um filme de ação e às vezes de amor. É um faroeste, claro, o

primeiro faroeste africano, com caubóis negros”. Surge então a voz over do diretor

francês, aos moldes das narrações de Jean Rouch. No título escolhido por ele para

o  documentário  Os  caubóis  são  negros está  explícita  a  questão  da

autorrepresentação. 

Como nos alertam Shohat e Stam (2006), as políticas de identidade lutam

pela autorrepresentação, pelos direitos de “falar por si”, mas se por um lado rejeitam

representações essencialistas de identidades, paradoxalmente,  correm o risco de

retomá-las.  A voz  da  narração  que  identifica  o  filme  como  o  primeiro  faroeste

africano, em que os caubóis são negros é de um cineasta europeu e é uma voz

etnográfica. Nos filmes americanos que os jovens africanos assistiam nas salas de

cinema  da  África  Ocidental  nesse  período,  os  caubóis,  com  os  quais  se

identificavam,  eram  brancos  e  lutavam  contra  as  nações  indígenas  nativas  do

continente americano. A ênfase na afirmação de uma identidade negra dos caubóis

pelo narrador é uma forma de rever e posicionar-se contra a não representação, ou

mesmo às representações eurocêntricas e discriminatórias das populações negras e

africanas nos cinemas europeu e americano. Para Alassane a identidade negra dos

caubóis não parece ser   uma   questão   essencial e  destacada por sua abordagem



narrativa, o que está em jogo é a relação dos jovens enquanto espectadores de

filmes de  faroeste  identificarem-se com os caubóis.  A diversidade de  produções

cinematográficas  que  ainda  hoje  ancoram-se  na  narrativa  mítica  do  western

insinuam que o segredo que está por trás do alcance do western é a razão pela qual

ele se aproxima da essência do cinema, como afirmou André Bazin (1991), e de

como esse processo de projeção-identificação com os caubóis opera o imaginário

humano (MORIN, 1997). 

Uma das cenas de O Retorno de um Aventureiro é um longo travelling onde

os caubóis cavalgam pela savana, revelada pelo making of de Serge, vemos que a

cena foi filmada de dentro de um carro com abertura no teto. O diretor posiciona-se

com a câmera no ombro do interior  de um automóvel,  como vemos na imagem

abaixo. O bricoleur Alassane manifesta-se com suas artimanhas para trabalhar com

os recursos que lhe estão próximos e se apropriar dos mesmos. Como relata Vieyra

(1975), os figurinos usados pelos caubóis no filme também foram confeccionados

pela própria equipe técnica. 

FIGURA 34 – O cineasta filmando de dentro do carro. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD
2.

Moustapha e os amigos, ao produzir um filme com orçamento restrito, agem

como  consumidores  que  traçam  trajetórias  próprias,  invenções  que  desafiam  a

coerência dos espaços construídos e pré-fabricados pelos quais se movimentam.

Criam “trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista” (CERTEAU, 2004, p. 97),

imprevistas: 

essas  “trilhas”  continuam  heterogêneas  aos  sistemas  onde  se
infiltram  e  onde  esboçam  astúcias  de  interesses  e  de  desejos
diferentes. Elas circulam, vão e vem, saem da linha e derivam num
relevo imposto, ondulações espumantes de um mar que se insinua
entre  os  rochedos  e  os  dédalos  de  uma  ordem  estabelecida.
(CERTEAU, 2004, p. 97).



Na produção do filme de Alassane toda a aldeia escolhida como locação para

as filmagens foi  envolvida na produção (VIEYRA, 1975).  Em  Les Cow-boys sont

Noirs vemos um grupo de jovens reunido para cantar e gravar uma das canções que

compõe a trilha. 

FIGURA 35:  Jovens reunidos para cantar trilha musical do filme. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD 2

Os jovens aproveitam a ocasião do filme para,  além de gravarem a trilha

sonora, divertirem-se, uma tática que depende do tempo, por não ter um espaço, um

lugar de poder definido, na qual ficam à espreita para transformar um momento em

uma ocasião (CERTEAU, 2004).

Moati também nos mostra cenas do cotidiano do realizador nigerino. Por meio

de um travelling, provavelmente filmado de dentro de um automóvel, vê-se Alassane

pilotar  sua  mobilete  pela  estrada,  enquanto  a  voz  do  narrador  no  documentário

anuncia: “Moustapha Alassane, 24 anos, e seus amigos Abdou, Boubakar, Djingarey,

com  suas  mobiletes  e  suas  calças  excêntricas,  filmam  um  faroeste  com  uma

pequena câmera e pistolas de mentira”. A cena, reforçada pela descrição narrativa,

denuncia o modo artesanal como foi produzida a paródia do western. O trabalho de

produção, o figurino e a preparação dos cenários foram realizados de forma coletiva

pelo grupo. Um “modo de fazer” que parte de uma lógica operatória, ocultada pela

racionalidade ocidental, “cujos modelos remontam talvez as astúcias multimilenares

dos peixes disfarçados ou dos insetos camuflados”(CERTEAU, 2004, p. 38). 



O grupo incorpora esse “modo de fazer” do qual fala Certeau (2004). O autor

denuncia que há uma diminuição do investimento do sujeito à medida da expansão

tecnocrática. Não só os processos efetivos da produção necessitam ser repensados,

mas o próprio “estatuto do indivíduo nos sistemas técnicos” (CERTEAU, 2004, p.

52).  As  invenções  de  consumidores  visam  uma  “terapêutica  de  socialidades

deterioradas” (CERTEAU, 2004, p. 53), e utilizam técnicas nas quais reconhecemos

alguns  procedimentos  das  práticas  cotidianas.  As  maneiras  de  fazer  dos

consumidores  dispõem  de  um  número  finito  de  procedimentos  e  implicam  uma

lógica dos jogos de ações relativos a tipos de circunstâncias (CERTEAU, 2004).

A presença  da  comunidade  de  moradores  da  vila  e  sua  participação  em

alguns  momentos  das  filmagens,  como  atores  secundários  e  figurantes  é  outra

dimensão da condição espetacular que o processo de criação do filme proporciona.

Todos estão cientes de que naquele espaço está ocorrendo a produção de uma obra

de ficção, mas o cenário é real, e é ali que todos moram. Os moradores tiveram a

oportunidade  de  encontrar-se  com  a  magia  do  cinema  de  uma  outra  maneira,

distinta daquela que ocorre no espaço de projeção da sala. É o cinema enquanto

processo de criação que Moustapha levou até  a  vila  junto  com seus amigos.  A

experiência possibilita a esse espectador especial, que também faz parte do filme,

uma possibilidade de estabelecer  suas próprias  conexões diante  das cenas que

estão sendo filmadas. Cada um dos presentes pode justapor os elementos a sua

maneira, uma ação que, como pondera Jean-Claude Bernardet (2003, p. 2):

vai contra a teoria orgânica da arte, pensamento enraizado entre nós
desde Aristóteles e que encontra num João Cabral de Melo Neto uma
formulação precisa,  quando fala do poema como um  “organismo
acabado”.  No  caso,  não  há  organismo,  e,  se  houver,  está
desconjuntado.

As possibilidades de novas conexões que se abrem quando o processo de

criação é exposto acaba por criar um valor simbólico maior para este do que para a

obra finalizada, o produto filme. O movimento de levar a narrativa do faroeste para a

pequena  vila  do  interior  do  Níger  e  lá  instaurar  um  espaço  para  uma  criação

imagética confirma este enunciado.

Os caubóis voltaram para casa quando a brincadeira do faroeste acabou para

eles. A narrativa de ação do western que aconteceu na vila era um filme dentro de

outro filme, realizado por Moustapha, tendo   seus   amigos  como  atores. Depois de



terminado  o  processo  de criação do filme,  Djingarey,  Boubakar,  Moussa,  Zalika,

Ibrahim e Nani também voltaram ao trabalho, na companhia de energia, na Imprensa

Oficial, na oficina mecânica, nas ruas e no comércio de Niamey. Umas das cenas

finais do filme de Moati mostra os amigos de Alassane retomando suas atividades

cotidianas ao término das filmagens de O Retorno de um Aventureiro. 

“Só que hoje é o fim, 
Os caubóis sabem disso, 
amanhã é segunda-feira, 
com o trabalho bem sério
que não é um jogo 
e a lembrança de que domingo 
nós fomos caubóis”.
(Trecho  da  narração  final  do  filme  Les  Cow-boys  sont  noirs,  de
Serge-Henri Moati)

Essa narração faz parte do filme que Serge-Henri produziu e que revela o percurso

criativo de Moustapha em O Retorno de um Aventureiro. A dimensão do processo

descrita  pelo  trecho acima explicita  um  “antes” e  um  “depois” que cabe à

participação dos amigos do realizador no filme e no jogo do faroeste proposto por

ele.  Recuperamos aqui a função fabuladora do personagem (DELEUZE, 2007), da

qual falamos anteriormente e que se assemelha à que Jean Rouch provocava em

seus filmes. Na compreensão de Rouch, os jovens nigerinos que atuaram em seus

filmes ficcionavam quando o diretor  lhes repassava a voz da narração em suas

etnoficções.  O  primeiro  dessa  série  de  filmes  etnográficos  em  que  Rouch

desenvolve a sua noção de cinema verdade, foi Os Mestres Loucos, quando mostra

os  personagens  do  transe,  no  antes,  como  operários,  e  depois,  retomando  a

condição de operários. É a voz do etnógrafo que narra o momento do transe. No

filme  Eu,  um  negro são  os  personagens  reais  que  vemos  fabular  quando

apresentam-se como atores de cinema. 

No filme de Moati, ele também parece instigar a função fabuladora dos jovens

que fizeram parte da produção de Alassane e consequentemente da narrativa do

faroeste que foi criada na vila nigerina. Mas só vemos a voz de um narrador que se

posiciona de fora, e que nos apresenta o percurso criativo dos jovens realizando um

filme em que eles próprios, em vários momentos, se metamorfoseiam em caubóis e

depois, voltam a ser jovens. Nesse sentido, o documentário de Moati se aproxima do



modelo adotado por Rouch, no filme  Os Mestres Loucos, no qual os personagens

fabulam enquanto a voz do etnógrafo narra a fabulação.   

Os velhos muçulmanos que assistem à cena 
Acham que esses jovens fantasiados
Que bebem whisky
São um verdadeiro perigo embora o whisky seja água colorida
Nunca se sabe onde começa a ficção e onde é a vida real.
(Trecho  da  narração  final  do  filme  Les  Cow-boys  sont  noirs,  de
Serge-Henri Moati)

No processo criativo de Alassane, a função fabuladora dos personagens é

instigada pelo aventureiro Jimi, que, como propositor do jogo do faroeste pode ser

associado ao próprio Moustapha, pois o representa na narrativa. Ele também era um

jovem que saiu de seu país e retornou. Quem, portanto, propõe um “filme”, uma

filmagem  sem  que  exista  uma  câmera  visível,  é  o  aventureiro  Moustapha,  que

também é cineasta. 

A experiência de fazer um filme também foi um marco para o grupo. O jovem

Boubakar já era cineasta. Do grupo, os dois atores principais que representaram

Jimi  e  Rainha  Christine  no  filme,  como  bem  anunciou  a  voz  do  narrador  de

Moustapha Alassane no final de  O Retorno de um Aventureiro: partiram para uma

nova aventura. Djingarey Maiga atuou como ator no longa-metragem F.V.V.A, que

Moustapha realizou alguns anos depois, e posteriormente tornou-se um importante

realizador  do  Níger.  Zalika  Souley  desbravou  a  fronteira  de  participação  das

mulheres do Níger no cinema e atuou em outros filmes do próprio Alassane e de

Oumarou Ganda. 

Aqui é onde se sonha, é aqui que se ama como Burt Lancaster, 
e que se morre ao mesmo tempo que o Gary Cooper. 
É aqui, à noite que se matam índios 
que defendem a viúva e o órfão 
e no fim nos encontramos sós 
com sonhos de faroeste na cabeça. 
(Trecho da narração final do filme Les Cow-boys sont noirs, 
de Serge-Henri Moati)

O trecho acima nos chama a refletir como o cinema, da mesma forma que o

sonho e o imaginário, podem revelar identificações secretas, como já discutido por

Edgar Morin (1997). A  narrativa   fílmica   provoca   no espectador uma identificação



tanto com o familiar, quanto com o estranho. É no espaço do écran que os malditos

se vingam.  

Figura 36- Tela do cinema de Niamey. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

E é pelo caráter polimórfico dessa identificação que podemos esclarecer a

diversidade e o ecletismo na escolha de filmes que agradam a um mesmo público.

“O  ego-involvement  tanto  se  pode  aplicar  aos  chamados  filmes  de  evasão

lendários, exóticos, inverossímeis  – como aos filmes realistas (MORIN, 1997, p.

127).  Esse  autor  lembra  que  o  entusiasmo  de  todos  pelos  filmes  de  faroeste

testemunham a dupla realidade que nós fugimos para nos reencontrarmos. 

Esta participação polimórfica que o cinema imcomparavelmente nos
proporciona abarca  e  une não apenas  uma personagem,  mas as
personagens,  o  universo  do  filme  no  seu  conjunto.  Participamos,
para  lá  das  paixões  e  aventuras  dos  heróis,  numa  totalidade  de
seres,  de  coisas,  de  ações  que  o  filme  transporta  em  seu  fluxo
(MORIN, 1997, p.128).

Todas as crianças brincam de caubóis e todos os adultos já foram ao cinema

assistir  aos  faroestes,  as  pessoas  que  pertencem  ao  mundo  têm  as  mesmas

participações afetivas, que são fonte permanente do imaginário (MORIN, 1997). O

verdadeiro alicerce das projeções-identificações é o imaginário, e é a partir dele que

o homem se mascara, mas também se conhece e se constrói. 



Foi a partir dos sonhos de faroeste que tinham na cabeça que os jovens de

Niamey e Moustapha produziram um filme. A experiência de filmar, de fazer um filme

também ficou guardada na memória e levou alguns deles a dar continuidade a uma

carreira como atores ou cineastas. 

4.4 – O filme paródia 

O filme de Alassane assume ares de uma  paródia, já que  se trata de uma

recriação a partir de um gênero fílmico cinematográfico tomando por referência os

westerns  exibidos  nas  salas  de  cinema  do  continente  africano  e  que,  portanto,

estavam presentes no imaginário dos jovens que os assistiam. 

Parto da concepção da paródia apresentada por Linda Hutcheon (1985), que

a considera uma repetição com diferença. Para a autora a paródia é uma voz que se

propõe a uma forma crítica de repetição da obra à qual se refere. 

A dimensão crítica da paródia em O Retorno de um Aventureiro começa pela

forma como a  narrativa  do  faroeste  foi  introduzida  no  filme.  São  os  apetrechos

trazidos pelo personagem de Jimi na mala de viagem que possibilitam a criação das

ações  características  dos  filmes  de  caubói  comecem a  acontecer  na  vila.  Para

tornar-se um caubói deve-se vestir como tal, aprender a manejar uma arma de fogo

e conseguir uma montaria. A crítica se dá pela via da simplificação, não é preciso

muito para tornar-se caubói. Pode-se criar um faroeste em qualquer lugar que tenha

cavalos, roupas de caubói e um campo extenso de terra com pequenas ondulações. 

A crítica  ao  texto-base,  ao  qual  o  realizador  se  referiu  ao  construir  sua

paródia,  se  dá  pela  escolha  dos  personagens  e  pela  adaptação  do  elenco  à

realidade local. Ele substitui os indígenas que normalmente são as populações que

representam os inimigos selvagens dos filmes de faroeste pela população da  vila,

que é composta de moradores, um chefe, um ancião, um feiticeiro e os músicos que

o  acompanham.  A  transformação  criativa  da  narrativa  mestra  já  contém  uma

perspectiva  crítica.  Pelo  inusitado da substituição dos personagens e  do espaço

onde  se  constrói  a  ação,  temos  a  paródia,  uma  transgressão  autorizada

(HUTCHEON, 1985). 

O  filme  de  Alassane  para  o  público  externo  à comunidade  na  qual  foi

produzido pode se tornar irônico, pelo amadorismo da interpretação  dos  atores que



aparentam  uma  suposta  sinceridade  ao  representarem  seus  papéis,  como  se

estivessem  realmente  vivendo  a  ação.  Nesse  ponto,  podemos  estabelecer  uma

comparação associando à ideia de experimentação,  ao trabalho com atores não

profissionais à criação de uma estética que muito se aproxima do gênero fílmico

trash ou do cinema amador. Na verdade, como já dito anteriormente, o processo de

criação se sobrepõe à obra final, já que o que mais importava era a experiência de

produzir um filme de faroeste naquele ambiente e envolvendo a comunidade local. 

O uso da ironia, como já abordei no capítulo anterior, é um traço autoral do

realizador e uma forma de crítica cultural e social, assim como ele construiu uma

sátira tendo como referência um evento diplomático no filme  Bon Voyage, Sim, a

intenção ao produzir a paródia de um western é criticar a forma como os jovens da

época,  com  os  quais  convivia,  desejavam  atuar  como  caubóis  inspirados  pelos

filmes que assistiam nas salas  de cinema,  em sua maioria  filmes americanos e

europeus. 

FIGURA 37 - Apresentação do grupo de caubóis. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2



4. 5 - A figura feminina no filme de Alassane

Quando eu era pequena, em Niamey, o cinema era
mágico.  No  Lakuruusu,  meu  bairro,  a  Rainha  de
Sabá e Cleópatra faziam com que nós, africanas,
subitamente  acreditássemos  que  tínhamos  traços
das  mulheres  brancas,  como  os  de  Gina
Lollobrigida e Liz Taylor. (Rahmatou Keita, cineasta
nigerina)

Rainha Christine é a heroína do filme de Alassane. A moça que aceitou o

desafio de atuar como  cowgirl não é como as mocinhas indefesas da maioria dos

filmes de faroeste. Ela foi convidada pelo namorado Jimi a integrar o bando de foras-

da-lei. Quando lhe entregam uma arma de fogo pela primeira vez, ela se assusta e

pede a ajuda de seu amado para aprender a usá-la. No momento em que necessita

ficar do lado do herói e enfrentar o caubói mais temido do grupo, arma-se com dois

revólveres, um em cada mão. Mesmo assim, a heroína não se torna uma ameaça

para o terrível John  Kelly, que acaba por respeitar sua fragilidade.  Como a única

mulher do grupo, acaba instigando disputas entre os caubóis. Os amigos sempre

lembram a Jimi que ela precisa de cuidados e de seu apoio, por isso, quando ele sai

para buscar sua montaria, acaba trazendo dois cavalos roubados e passa um deles

à namorada. 

No mundo do  western sempre as mulheres são boas e  “o casamento mais

moral   torna-se desde então possível entre o herói e a heroína” (BAZIN, 1991, p.

203). No faroeste de Moustapha, a companheira do protagonista recebeu um título

de rainha, que não se inspira nas narrativas de western, mas em um filme78 em que

a atriz Greta Garbo representa a rainha da Suécia, no século XVII, que, para não ser

forçada a casar, disfarça-se de homem e foge.

Em alguns westerns americanos da década de 1930, os papéis femininos se

modificaram com a  criação  da  figura  da  cowgirl (VUGMAN,  2006).  Os  westerns

musicais apresentam a heroína da trama como parceira do  caubói, abandonando,

portanto, a imagem de moça recatada e obediente como era vista em muitos outros

filmes. As cenas iniciais de O Retorno de um Aventureiro anunciam o romance entre

Jimi e a namorada que o aguarda da viagem ao exterior, quando ela se transforma,

vestindo seus trajes de cowgirl, tornando-se a Rainha Christine, assume o papel da

78 O filme legendado de 1933 está disponível nesse link: http://videolog.tv/777074.



heróina do filme que está ao lado do herói mesmo nos momentos mais difíceis. Em

uma  das  cenas  finais,  quando  o  bando  se  divide,  a  dupla  romântica  precisa

defender-se dos tiros escondidos em meio à savana. 

A moça demonstra então toda a habilidade que adquiriu na convivência com

os caubóis e chega a fazer uma brincadeira com o  chapéu, enganando o atirador

que a atacava. É nesse momento da trama que passa a merecer para sempre o

amor do herói, seguindo o exemplo clássico das narrativas românticas inseridas nos

faroestes.

FIGURA 38: Atriz Zalika Souley nos bastidores das filmagens. Fonte: ALASSANE,
Moustapha. DVD 2

Como mostram os bastidores da trama registrados por Moati, a atriz Zalika Souley

também preparou-se para acompanhar os outros caubóis africanos pela savana, treinando

montaria e aprendendo a manejar uma arma de fogo. 

FIGURA 39 - Zalika no papel da moça do saloon. Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

A figura da moça do sallon também aparece no filme nigerino. Em uma cena

ambientada no bar, a mesma atriz, porém com   trajes   africanos, torna-se a cantora



que vai entreter os caubóis enquanto eles fumam, bebem whisky e jogam cartas. Ela

canta, dança e se aproxima de um dos caubóis chegando a brincar com um deles

quando tira-lhe uma carta de baralho da mão. 

Zalika Souley, atriz do filme, motivou a cineasta Ramahtou Keita a realizar um

documentário sobre seu pioneirismo e dos outros cineastas nigerinos que filmaram

na década de 1960.  O documentário  Al’lèèssi...  une  actrice  africaine,  cujo  título

significa “destino” em Songhay, foi selecionado para o Festival de Cannes em 2005. 

Para uma mulher de 18 anos, vestir-se como trajes quase masculinos, como o

jeans e cinturões, e atuar no papel de uma cowgirl nesse filme foi um desafio. Ela,

portanto, aceitou a proposta e em seguida levou à frente sua carreira como atriz de

cinema. Como a diretora Rahmatou declarou79, Zalika é muçulmana e nunca chegou

a frequentar uma escola europeia, continuou vivendo no Níger e atuou nos filmes

Saitane, L'Exile de Oumarou Ganda, dentre outros. 

Os figurinos usados por Zalika no filme foram desenhados pela equipe como

vemos nos fotogramas abaixo: 

FIGURA 40:  Ficha técnica e desenho de figurino de Rainha Christine. 
Fonte: ALASSANE, Moustapha. DVD 2

Para uma mulher  muçulmana aceitar  o  convite  para  atuar  em um filme e

vestir-se como uma mulher ocidental, como fez a atriz Zalika Souley, foi uma atitude

inovadora para a época. Quando foi chamada a atuar no filme, Zalika era vizinha de

Alassane e trabalhava no comércio de Niamey. Como afirma a pesquisadora Beatriz

Leal Riesco (2011), pela própria  diversidade   das   cinematografias africanas, não é

79 Entrevista  a  Oliver  Barlet,  publicado  no  site  Africultures,  disponível  no  link:
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2919



possível observarmos uma linearidade com relação à representação da mulher nas

narrativas.  Por  outro  lado,  nos  remetemos ao exemplo  de  mulheres  como o  da

diretora senegalesa Safi  Faye, que atuou em  Petit  a Petit,  de Jean Rouch como

atriz, nesse mesmo período, representando uma mulher africana independente e,

posteriormente, tornou-se uma das primeiras realizadoras mulheres, expressando-se

de forma poética e militante.

A personagem de  Zalika  Souley  no  filme  de  Moustapha  Alassane  é  uma

heroína clássica dos filmes de faroeste. Quando a vemos nas cenas de bastidores

de Moati,  encontramos uma jovem de 18 anos,  cheia de sonhos e de filmes na

cabeça.  Sua  ousadia  como  atriz  e  como  mulher  africana,  que  recebeu  uma

educação muçulmana, está em ter aceitado o convite para participar da aventura

cinematográfica  proposta  por  Alassane.  O  que  ela  na  verdade  aceitou  foi  um

chamado para posicionar-se como uma jovem moça que, mesmo enfrentando os

preconceitos  e  dificuldades  impostas  por  sua  família  e  pela  sociedade  nigerina,

tornou-se atriz de cinema. 

4. 6 - O cinema do reverso 

 

Pela  análise  de  um  dos  primeiros  pesquisadores  dos  cinemas  africanos,

Paulin  Vieyra  (1975),  Le  Retour  d’un  Aventurier foi  influenciado  pelo  trabalho

realizado pelo cineasta antropólogo francês Jean Rouch. Os filmes Moi, un Noir (Eu,

um Negro, 1957) e Jaguar (1954-1967) foram produzidos na mesma época em que

o filme de Alassane. Vieyra é autor de um estudo sobre os cinemas africanos, no

qual traça algumas considerações sobre as marcas do estilo de Jean Rouch nessa

produção, ao discutir a cinematografia do Níger. 

Um conjunto de obras que inclui:  Moi, un Noir (Eu, um Negro, 1957), Jaguar

(1954-1967),  Petit  a  Petit (Pouco  a  Pouco,  1968-1970) é  nomeado  por  alguns

autores (FERRAZ, 2010; PAGANINI,  2009) de  “etnoficções” de Rouch. Para a

pesquisadora Ana Lúcia Ferraz (2010), esses filmes  se apresentam como fábulas

nas quais os narradores vivem as histórias que narram. Como já dito anteriormente,

Rouch promoveu uma reviravolta estética e epistemológica quando associou à sua

etnografia visual uma dimensão dialógica (SZUTMAN, 2009). 



Inaugurava-se,  assim,  uma  antropologia  compartilhada que,  aos
poucos,  ganhava mais espaço,  submetendo o filme etnográfico  –
que muitas vezes transbordava para o que ficou conhecido como
“etnoficção” – a um processo de “autoria múltipla”, no qual ele
figurava como maestro (SZUTMAN, 2009, p. 111).

Para Marco Antônio Gonçalves (2008), Rouch criou uma estética da ironia em

suas  “etnoficções”.  Muitas  das  cenas  desses  seus  filmes  “apontam  para  a

sinceridade de que poderiam ser verdadeiras, assegurando pelo humor uma empatia

direta  entre  aquele  que  a  encena  e  o  espectador  que  percebe  a  encenação”

(GONÇALVES, 2008, p. 173).

Voltando às reflexões de Ferraz (2010) sobre o legado de Jean Rouch em

suas produções fílmico-antropológicas, a autora acena que a  “composição de um

quadro que recoloque o lugar da  “etnoficção” como potencialidade heurística nas

ciências sociais faz-se necessária”. A partir das suas  “etnoficcções”,  Jean Rouch

nos possibilitou pensar uma nova abordagem na construção da relação com o outro,

como  também nos convidou  a  uma produção  compartilhada  (FERRAZ,  2010,  p.

202).

O tema escolhido por Alassane: o retorno de um jovem africano ao seu país, e

a  escolha  dos  nomes  dos  personagens  para  os  jovens  africanos  da  trama,

referenciando atores do cinema americano na época, carrega semelhanças com as

narrativas  e  a  forma  de  realização  dos  filmes  de  Rouch  citados  acima.  Na

concepção de Jean-André  Fieschi  (2010),  Rouch criava uma espécie  de  espaço

lúdico  em  suas  produções  e  depois,  dele  se  apropriava.  No  momento  em  que

propunha a um grupo de jovens nigerinos interpretarem seu próprio cotidiano na

tela, a constituição desse espaço lúdico se tornava mais visível, pois eles assumiam

na  tela  o  papel  de  narradores  de  suas  próprias  vidas, recriando-as  com novas

identidades. 

Nas  “etnoficções”,  Jean  Rouch  assume  a  posição  de  um  cineasta

antropólogo (SZUTMAN, 2004), como ele mesmo se identificava. Nesse período, já

havia  realizado  vários  documentários  etnográficos  e  estudos  sobre  os  povos

africanos como os Songhay, e convidou um grupo de jovens africanos a participar de

seus filmes como atores, narradores e em funções técnicas, como o registro sonoro.

Moustapha Alassane foi um dos jovens que conheceu Jean Rouch também nesse

período e foi convidado a atuar em  uma de  suas mais conhecidas “etnoficcões”,



Petit a Petit. No entanto, antes mesmo de fazer parte desse processo de produção

compartilhada proposto pelo cineasta antropólogo francês, Alassane já trazia alguns

curtas-metragens  em sua  bagagem.  Realizou  Aouré em 1962,  um documentário

sobre  o  ritual  do  casamento  da etnia  Djerma,  no  Níger.  Esse  filme recebeu um

prêmio no Festival  de Saint  Cast,  em 1963. E em seguida realizou um segundo

curta-metragem e mais dois curtas de animação: La Mort de Gandji e Bon Voyage,

Sim.  No  Retorno  de  um  Aventureiro,  Alassane  também propõe  uma  forma  de

produção compartilhada e de autoria múltipla aos colegas que participam de seus

filmes.  A carreira  de  realizador,  já  consolidada  pelas  produções  anteriores,  lhe

garantiu o suporte técnico para dar vazão a seu impulso criativo. Alassane afirmou

em  entrevista80 que  nesse  filme  pretendia  realizar  uma  etnografia  de

comportamentos que presenciava no continente africano, como o mimetismo. Para

ele, a influência do cinema americano fazia com que os jovens nigerinos reagissem

pela  identificação,  queriam  mesmo  se  tornar  os  caubóis e  avançavam  para  o

universo de sonho da tela. O caráter inovador dessa produção evidencia-se desde o

argumento do filme, quando a proposta é trazer o universo do écran para o cotidiano

da aldeia, encenar o encontro de culturas e se colocar na condição de observador

do resultado desse encontro.

Em Petit à Petit (1968-1970), já nas primeiras cenas nosso diretor, Moustapha

Alassane surge na  tela  como um personagem coadjuvante  que se  aproxima do

chefe, o protagonista Damouré Zika, anunciando a construção de um arranha-céu

por  outra  sociedade empresarial  em Niamey.   Na trama, os  sócios  aceitam que

Damouré vá a Paris para conhecer e se inteirar sobre a construção de grandes

edificações.  Após  algum  tempo,  o  protagonista  Damouré  retorna  e  constrói  um

arranha-céu em Niamey. No trecho final do filme, os sócios da empresa concluem

que a construção do prédio trouxe mais problemas do que soluções de melhoria ao

cotidiano local.  Portanto,  decidem abandonar o projeto  e o negócio empresarial,

recusando-se a exaltar o progresso tecnológico. Em uma das cenas finais do filme, o

protagonista Damouré informa ao personagem Moustapha Alassane sobre sua saída

e de mais dois dos sócios da empresa de exportação e importação. Os três sócios

haviam decidido abandonar a vida de empresários para retomar seus modos de vida

80 HENNEBELLE, Guy. Moustapha Alassane, de la boîte em carton à l’ordinateur. Les cinemas 
africains em 1972., L’Afrique Litteraire et Artistique, no. 20. In: RUELLE, Catherine (org.) Afriques 50, 
singularités d’um cinema pluriel, Paris: L’Harmattan, 2005.



anteriores:  morar  em  cabanas  de  palha,  voltar  às  atividades  que  desenvolviam

anteriormente, dedicando-se a viver da pesca, do pastoreio e da criação de animais.

Nesse momento do filme, o jovem Moustapha Alassane, dialogando com o chefe

Damouré, pronuncia a seguinte frase: “O objetivo que buscamos não é o de sermos

melhores que os europeus. A utopia é a de manifestarmos nossa existência”. Após

pronunciar  essa  frase,  o  personagem  é  quem  assume  a  empresa  que  fora

abandonada pelos demais sócios.

Recorro à noção de cinema verdade de Deleuze (2007) para refletir sobre as

interseções  entre  o  processo  criativo  de  Jean  Rouch  e  de  Moustapha,  focando

nessa produção específica, de  O Retorno de um Aventureiro. Ao falar da obra de

Rouch, Deleuze (2007) diz que o personagem não é mais real ou fictício, da mesma

forma que não os vemos mais objetiva ou subjetivamente apenas:

[...] a ruptura não está entre a ficção e a realidade, mas num novo
modo de narrativa que as afeta [...] Então o cinema pode se chamar
cinema-verdade, tanto mais que terá destruído qualquer modelo de
verdade para se tornar criador,  produtor de verdade:  não será um
cinema da verdade, mas a verdade do cinema (DELEUZE, 2007, p.
182, 183).  

Retomando a frase pronunciada no final de  Petit a Petit por Moustapha, em

sua autorrepresentação, ele se posiciona como um funcionário da empresa Pouco a

Pouco que deseja dar continuidade ao funcionamento da mesma. A leitura desse

trecho fílmico  permeada pela noção de cinema verdade nos leva a relacionar  o

posicionamento  do  personagem  Moustapha  no  filme  à  verdade  de  um  jovem

realizador  nigerino  que  está  prestes  a  dar  mais  um  passo  em  sua  carreira

cinematográfica.  A ruptura no novo modo de narrativa que os afeta não está entre a

ficção e a realidade (DELEUZE, 2007), mas se dá quando a personagem não é mais

real  ou  fictícia,  “é  uma personagem que  vence  passagens  e  fronteiras  porque

inventa enquanto personagem real, e torna-se tão mais real quanto melhor inventou”

(DELEUZE, 2007, p. 184). É interessante destacar que Alassane também convida

Jean Rouch para atuar como narrador de um filme de animação com bonecos que

fez posteriormente, Samba, le Grand (1977). 

Da  autoria  ao  agenciamento  múltiplo,  na  criação  de  Jean  Rouch  há  um

compartilhamento do processo de produção da obra cinematográfica com o grupo de

filmados. Eles são convidados como que a refazer o filme, no caso de Jaguar a voz



over do diretor é substituída pela dos africanos Damouré e Lam, que dialogam sobre

as  imagens  que  veem  sobre  o  povo  da  etnia  Somba,  filmadas  anos  antes

(SZTUMAN, 2009).  Este  cinema reverso de  Rouch desemboca no que Sztuman

(2009) chama de uma descolonização do imaginário.  Expressão que se aplica à

proposição de Alassane quando convoca o grupo de moradores e os chefes da vila a

esboçarem sua reação às ações dos jovens que se travestiam de caubóis. O filme O

Retorno de um Aventureiro se configura como um espaço de reflexão coletiva sobre

a presença dos filmes de faroeste nas salas de cinema das cidades próximas, já que

os jovens passaram pela experiência de assistir os caubóis no cinema, o que lhes

possibilita uma reflexão sobre o “ser caubói”.

4. 7 - Mulheres, Carros, Vilas e Dinheiro

A burguesia nacional dos países subdesenvolvidos
não se orientou para a produção, para a invenção,
para  a  construção,  para  o  trabalho.  Canalizou-se
inteiramente para atividades de tipo intermediário,
“Ser esperto”, “estar por dentro”, essa parece ser a
sua  vocação  profunda.  A burguesia  nacional  tem
uma  psicologia  de  homem  de  negócios,  não  de
capitão de indústria (FANON, 2010, p. 177).

O trecho acima citado é da obra  Os Condenados da Terra, de Franz Fanon

(2010). O autor, nascido na Martinica, a escreveu em Túnis, quando assumiu o cargo

de  embaixador  itinerante  da  África  do  Norte  Ocidental  nomeado  pelo  governo

provisório da república argelina para atuar em prol das independências dos países

africanos. Fanon circulou por vários dos países que operavam a transição para a

condição de Estado-nação até descobrir  que estava com uma doença incurável.

Acometido  pela  leucemia  mieloide,  redigiu  uma  obra  que, mais  do  um  tratado

teórico, se configura como “um grito de alarme sobre o estado e o devir dos países

colonizados” (CHERKI, 2010, p. 12). 

Cito  um curto  fragmento  do texto  fanoniano para  introduzir  a  descrição  e

análise do filme Femmes,  Voitures,  Vilas  e Argent  de Moustapha Alassane visto

como  uma  narrativa  complementar  a  obra  Le  Retour  d'un  Aventurier discutida

anteriormente. 



Nas primeiras cenas de F.V.V.A., um grupo de jovens circula por uma cidade

africana com suas mobiletes, exibindo-se, uns para os outros. Do centro da cidade

para o campo de futebol, o ator Djingarey Maiga, protagonista do filme surge  em

meio à plateia do jogo em que as seleções de Gana e do Níger enfrentam-se. Como

disse o realizador Moustapha Alassane81 quando filma, procura registrar cenas do

cotidiano, cria seus roteiros a partir de acontecimentos e da observação das atitudes

dos jovens de seu país frente à realidade sociocultural e política que os rodeia. Essa

narrativa ficcional foi realizada no ano de 1972, em uma classificação criada por Guy

Hennebelle  (1978)  sobre  as  temáticas  abordadas  pelos  pioneiros  dos  cinemas

africanos, é um dos filmes que critica o posicionamento de uma elite burguesa que

se afirma no período pós-independência, apoiada em atos de suborno e subterfúgios

para ascender socialmente. 

O jovem protagonista habita uma grande cidade e ganha a vida como operador de

telecomunicações.  O  que  obtém  do  trabalho  não  é  suficiente  para  manter  seu

padrão de vida. Ele precisa pagar o aluguel da casa e uma pessoa para fazer os

serviços domésticos. A mobilete que ele conduz ainda precisava ser quitada. 

Ao chegar em casa, se surpreende com a presença dos pais. Eles vieram

sem aviso do interior do país com a intenção de arrumar-lhe um casamento. A noiva

e sua família estão presentes e,  por imposição dos pais, o jovem aceita casar-se

naquela mesma noite.  

A narrativa ficcional é intercalada por cenas do cotidiano, registros de uma

festa, que parece ser a comemoração de um casamento. No evento, as pessoas

dançam e se divertem em um ambiente aberto. Em uma cena paralela, os noivos

fazem os últimos acertos do enlace e passam a noite de núpcias, o cenário é o

interior  de  uma  casa.  As  filmagens  da  parte  ficcional  do  filme  apresentam

deficiências técnicas. O diretor realizou poucos enquadramentos, a iluminação das

cenas  é  precária  e  a  atuação  dos  atores  é  amadora.  Somente  o  protagonista

demonstra maior familiaridade com a câmera. A produção é como um filme caseiro,

realizado com poucos recursos. 

81 Idem 53.



FIGURA 41 - Ali reunido com os pais. Fonte: F.V.V.A, DVD 3.

No momento em que as duas famílias muçulmanas estão reunidas na sala

para celebrar o casamento, os homens começam a rezar e o diretor registra a cena

de devoção religiosa. Na apresentação da noiva ao protagonista, sua mãe expressa-

se em um dialeto local e o narrador (voz do ator protagonista) traduz o discurso para

a língua francesa. O noivo apresenta a casa  à esposa e passam a primeira noite

juntos. 

Na  cena  seguinte,  o  protagonista  aparece  em seu  ambiente  de  trabalho.

Conta para a colega de repartição sobre o casamento que lhe foi imposto pelos pais

no dia anterior. Depois de uma conversa com um amigo ao telefone, ele convence a

companheira de trabalho a lhe fazer um empréstimo.  Ainda nesse momento da

narrativa, o personagem é um jovem íntegro, que acabou de se casar, e procura

formas de conseguir dinheiro para pagar suas contas do mês. 

Ali, o personagem representado por Djingarey Maiga, acaba adaptando-se à

vida de casado, enquanto a esposa se responsabiliza pelas refeições e pelas tarefas

da casa, ele lê seu jornal e ouve a programação musical da emissora de rádio. Ele

agora pode receber  um grupo de amigos em casa para conversar  e  anunciar  o

quanto a nova vida de casado está lhe fazendo bem. Sente-se autorizado a convidar

os amigos para reuniões, enquanto sua esposa está ali  para  servi-lo.  Depois de

muitas garrafas de bebida e carteiras de cigarro consumidas, Ali sai com os amigos

para uma volta de mobilete pela cidade.  



FIGURA 42 - Ali circula com os amigos de mobilete. Fonte: F.V.V.A. DVD 3.

Percebo aproximações entre o trecho do filme em que Ali está passeando de

mobilete com os amigos de pela cidade e as cenas de Le Retour d'un Aventurier em

que o bando de caubóis cavalga juntos. Os cavalos aqui foram substituídos pelas

mobiletes,  um  meio  de  transporte  amplamente  utilizado  nas  grandes  capitais

africanas  da  África  do  Norte  Ocidental  ainda  hoje.  Possuir  uma mobilete,  assim

como um telefone celular, é para o jovens africanos uma garantia de mobilidade, de

poder  circular  livremente  por  grandes cidades que não dispõem de sistemas de

transporte urbano para atender suas necessidades cotidianas. 

Recupero aqui a cena da paródia faroeste de Alassane em que os jovens

estão reunidos no bar da vila para tomar whisky e ouvir a cantora local. Na narrativa

locada no contexto urbano, os jovens reúnem-se na casa de Ali  e nos bares da

cidade  para  beber  e  conversar,  como  jovens  de  qualquer  cidade  do  mundo.  A

associação que faço entre a atuação dos jovens nas duas narrativas relaciona-se às

figuras míticas que eles incorporam, quando se veem em situações nas quais o lema

é: “se dar bem na vida”. O personagem caubói do faroeste que acontece na aldeia

africana é aqui substituído por uma figura que nos lembra o  “playboy”, um sujeito

que está em busca de uma vida fácil e prazerosa. Ali busca atingir um objetivo, o de

chegar  a ser  “FVVA”,  ter  suas mulheres,  seus carros,  suas propriedades e seu

dinheiro. O realizador discute uma realidade que lhe é próxima, a de uma juventude

cheia de aspirações e desejos e que se deixa corromper para alcançar um estilo de

vida inspirado no modelo ocidental do “American way of life”. 

A narrativa mostra Ali, na manhã seguinte, abastecendo a mobilete em um

posto de gasolina. Sem dinheiro para pagar a conta do abastecimento, ludibria o



frentista dizendo que o perdeu. Na cena seguinte, encontra um homem muçulmano

na rua, um Marabout82, que o intercepta lhe faz um pedido. Ali se dispõe a ler uma

carta que o homem tem nas mãos. A carta vem de um outro homem, alguém que

agradece ao Marabout pelos benefícios que conseguiu após usar um talismã. Um

amuleto que havia recebido do muçulmano. Na carta, o homem conta que assumiu

um cargo de Ministro de Estado na República de Gamkale, que deseja agradecer o

Marabout e o recompensará com dinheiro. O adivinho agradece a Ali por ter lido a

carta  e  lhe  oferece seus préstimos caso ele  precise  de alguma ajuda.  O jovem

protagonista fica impressionado com o depoimento da carta que leu e começa a

visualizar uma possibilidade para conquistar seu objetivo.

Quando Ali chega em casa, os irmãos da esposa aparecerem para visitá-los. Como

é  a  hora  do  almoço,  ele  é  obrigado  a  oferecer-lhes  comida.  Contrariado  o

protagonista diz: “Por respeito a minha esposa e sobretudo à tradição, eu aceito esta

forma de socialismo que é o princípio de minha ruína”. Durante a refeição, vemos o

contraste  entre  a  forma como os  irmãos  da  esposa,  que  vieram do  campo,  se

alimentam,  usando  as  mãos,  enquanto  o  casal  usa  talheres.  Ali  oferece-lhes

cigarros, mas eles recusam. 

Por meio de uma curta afirmação, o diretor trata de forma irônica a relação

entre a tradição de compartilhar os alimentos entre as pessoas da mesma família e a

distribuição de riquezas.  Para um jovem individualista  que queria  acumular bens

aquela era uma maneira de dividir o que ainda não  possuía. Com isso, também

critica  as  formas  de  adaptação  do  sistema  político  socialista  em  muitos  países

africanos no período pós-independência.

Diante da situação familiar e em respeito à tradição muçulmana, ele junta-se

aos irmãos  da  esposa  para  rezar.  Enquanto  reza,  o  personagem está  refletindo

sobre sua condição atual: 

Meu pai sempre me disse: Ajude-se a si mesmo e o Céu te ajudará,
Allah! Eu preciso de dinheiro! Muito dinheiro! Vou ver o marabout que
me pediu para ler sua carta, no outro dia. Ele será o intermediário,
para  que  eu  consiga  toda  felicidade  e  riquezas  possíveis  desse
mundo: Mulheres! Carros! Vilas! Dinheiro!

82 Figura de liderança da religião muçulmana, professor da religião.



FIGURA 43 - Ali com irmãos da esposa rezando. Fonte: F.V.V.A. DVD 3

O  filme  de  Alassane,  assim  como  Saitane  de  Oumarou  Ganda,  também

denuncia de forma implícita muitas fraudes praticadas sobre o abrigo da religião.

Tanto Ganda quanto Moustapha  não se limitam a explicitar  uma dicotomia, a da

tradição  versus  modernidade,  como  fazem  outros  realizadores  africanos

(BOUGHEDIR, 2007). Os dois diretores observavam as contradições presentes no

cotidiano de pessoas que viviam em seu entorno e procuravam evidenciá-las nas

narrativas imagéticas que construíam. 

A narrativa chega a seu ponto culminante. O personagem principal pronuncia

a frase que dá título ao filme e projeta na figura do Marabout que encontrou na rua,

sua mudança de vida, é por meio dele que alcançará o sucesso tão almejado. A

ascensão social  é  simbolizada  pelo  aumento  das  posses,  incluindo,  além  das

propriedades, do dinheiro e dos carros, as mulheres. 

O filme prossegue, Ali encontra-se com o Marabout. O homem é um espécie

de feiticeiro, ele faz uma leitura esotérica em um tabuleiro de areia e diz a Ali que ele

ganhará o dinheiro que deseja, mas não conseguirá mantê-lo em suas mãos. Depois

lhe presenteia com um talismã, um pó mágico e um sabão, que ele deve usar todos

os dias. Por fim o Marabout diz que ele deve se orgulhar de tê-lo como seu guia, seu

guru.  O  Marabout  em muitas  sociedades  islâmicas  é  um adivinho,  um religioso

muçulmano que dedica-se à geomancia, uma forma de prever o futuro baseada em

convenções  arbitrárias.  O  Marabout faz  previsões  e  promete  às  pessoas  que  o

consultam a plena realização de seus desejos (DIAS, 2003). Para isso, ancora seu

poder mágico em objetos simbólicos como o talismã com o qual presenteou Ali.



O protagonista da trama foi consultar o Marabout depois de tê-lo ajudado com

a leitura  de uma carta  na rua.  Foi  em busca da satisfação de seus desejos  de

consumo, e voltou cheio de certezas de que iria consegui-los. 

Na sequência seguinte, Ali está reunido com os amigos em um bar, eles lhe

aconselham que a solução para seu problema seria arranjar uma segunda esposa.

Enquanto os amigos bebem na mesa do bar, um show musical está acontecendo ao

fundo e novamente o diretor  faz longos planos do grupo tocando. Ali  conhece e

dança com Ariete, uma jovem bela e sofisticada, que será sua segunda esposa. O

registro de cenas documentais em meio às encenações da narrativa mestra é uma

forma de ancorar o discurso fílmico no dia-a-dia, no cotidiano, e nunca distanciar-se

dele. 

Um longo  travelling por  uma estrada mostra  Ali  na  mobilete,  vestindo um

terno, chapéu e um moderno óculos de sol.  O realizador faz uma referência aos

filmes  de  estrada,  aos  road-movies,  como  são  conhecidos.  Acompanha  o

personagem principal em seu percurso até a casa da futura e nova esposa. A trilha

musical abaixo intensifica a busca de Ali pelo sucesso almejado. A conquista de uma

nova esposa faz parte de seus planos de ascensão social:

Olá senhorita! 
Olá senhor!
Como vai você, moça?
Eu estou bem. 
Como está o seu pai?
Ele está bem.
E sua mãe?
Ela está bem!
Quer me conceder sua mão?
Concedido senhor.
Por favor, moça me dê um pouco de tempo!
Oh não! Senhor, eu estou com pressa!
Mamãe e papai estão me esperando em casa!
Seu pai e sua mãe estão esperando em casa! (Refrão)
Diga para mim, moça!
Diga-me o senhor!
Eu te amo muito!
Oh não!  Papai não quero isso! 
Oh não!  Mamãe não quero isso!
Oh não! O senhor seu pai não quer isso! (Bis )
Oh não! A senhora sua mãe não quer isso! (Bis )
Por favor, senhorita! 
O que você quer, senhor?
Eu desejo estar ao seu lado! 
Acompanhá-la para sua casa! 



E nós vamos ser amigos!
Por favor, senhor, deixe-me ir. Eu estou com pressa!
Não posso, senhor, levá-lo para minha casa!

A música  narra  uma  cena  de  cortejo  de  uma  moça  por  um  homem.  Na

narrativa  cantada,  a  moça  reside  na  casa  de  seus  pais  e,  de  forma  lúdica,

estabelece uma relação com seu admirador.  A trilha  foi  criada pelo  griot Sotigui

Kouyaté,  que também representa  o  Marabout  no  filme.  Ao final  do  longo plano,

sequência que segue o protagonista em sua mobilete por uma estrada vicinal, ele

chega  à  entrada  da  casa  de  Ariete.  Antes  de  abordá-la,  Ali  a  observa  sendo

cortejada por um grupo de soldados brancos. Por fim, Ariete despede-se deles e se

aproxima de Ali, ainda ao som da trilha. 

FIGURA 44 - Ali pede Ariete em casamento. Fonte: F.V.V.A. DVD 3

A partir desse momento do filme, a vida de Ali começa a se transformar, já

tem uma segunda esposa, um novo emprego e se tornou um agente especial do

governo.  Em  uma  cena  ambientada  no  campo,  enquanto  um  homem nomeado

Comandante  negocia  com  um  grupo  de  produtores  rurais,  Ali  chega  para  ser

apresentado como o novo agente especial que irá trabalhar em prol da população

local. O novo agente diz:  “Escolhido pelo Comandante como agente especial,  eu

tenho orgulho de trabalhar pelo povo, para o povo e com o povo”. O personagem

assume sua  nova  função  social,  a  de  atuar  como  intermediário  entre  o  poder

governamental e a população local. Retomo um trecho do discurso fanoniano que

dialoga com a abordagem de Alassane:



A burguesia nacional toma o lugar do antigo povoamento europeu:
médicos, advogados, comerciantes, representantes, agentes gerais,
agentes  de  transporte.  Ela  pensa  que  deve  ocupar  todos  esses
postos  pela  dignidade  do  país  e  para  a  sua  própria  salvaguarda
(FANON, 2010, p. 179). 

Em meio ao percurso rumo ao sucesso do personagem principal da trama,

podemos observar a sutil referência que o filme faz ao posicionamento de um grupo

de pequenos comerciantes, trabalhadores locais que no contexto pós-independência

assumiam o papel de intermediários entre o governo e a população do meio rural, e

que, ainda no período colonial era um campo ocupado por um grupo de profissionais

contratados pelas administrações coloniais. 

Para  Ali  conseguir  chegar  a  “FVVA”,  ele  ainda  precisava  adquirir  um

automóvel. Na condição de agente especial ele recebia o dinheiro de membros da

comunidade e intermediava negócios,  com isso,  conseguiu desviar  um montante

desses recursos para realizar mais um de seus sonhos de consumo. Na cena em

que rouba do dinheiro que pertencia à população para comprar um carro, ele usa o

talismã que o Marabout havia lhe dado. Coloca o objeto sobre o montante de notas,

transformando o dinheiro roubado em um dinheiro abençoado. 

Depois de adquirir o carro, Ali enfim agradece ao Marabout e o recompensa

com uma quantia em dinheiro. Ele afirma que daquele momento em diante tornou-se

um homem respeitável e que tudo que pagasse ao Marabout não seria suficiente

para agradecer-lhe o que conseguiu adquirir. O personagem chega ao ápice de sua

ascensão social,  agora ele é uma nova personalidade da sociedade local. Assim

como o homem que enviou a carta, Ali também se beneficiou dos supostos poderes

mágicos fornecidos pelo Marabout.

FIGURA 45 - Ali mostra seu carro novo. Fonte: F.V.V.A, DVD 3



Enquanto fuma um cigarro na sala de sua suntuosa residência, Ali rememora

uma discussão com um dos seus colegas de trabalho como agente especial.  Na

cena  de  lembrança  do  protagonista,  outro  funcionário  o  acusa  de  ter  desviado

recursos para benefício próprio. Nesse momento, dois policiais chegam para prendê-

lo sob a acusação de corrupção.  Na mesma cena,  vemos o  Marabout  surgir  na

entrada da casa, ele aparece ao fundo na imagem. O  Marabout estava chegando

para visitá-lo e quando viu a polícia, voltou atrás e saiu sem anunciar sua presença. 

Assim termina a história de Ali, abandonado pela segunda esposa e preso. O

mesmo Marabout que fez a previsão do enriquecimento de Ali, também o avisou que

ele não poderia usufruir do que ganharia por muito tempo. O encontro de Ali com o

adivinho muçulmano o levou à ruína. 

A narrativa aborda ao mesmo tempo o justo desejo de uma juventude que

habita as grandes cidades africanas e no período pós-independência está em busca

de uma vida melhor,  de ter acesso a bens de consumo e ao lazer, de poder se

divertir com os amigos, de garantir sua mobilidade e acesso à informação em meio à

selva urbana. Por outro lado expõe os mecanismos e artimanhas usados por figuras

religiosas,  no  caso  do  filme  representado  pelo  Marabout,  de  atuarem  como

intermediários usarem de seus supostos poderes mágicos para conseguir prestígio

social e sucesso financeiro. O cinema realizado por Moustapha, mais uma vez, faz

uma radiografia da sociedade local, expondo suas contradições. 

O primeiro longa-metragem filmado por Alassane foi mais uma forma de se

inserir  no  mundo  do  cinema.  Djingarey  Maiga  foi  um  dos  companheiros  que

participou dessa aventura, novamente assumindo o papel do protagonista da trama.

Boubakar Souna, o caubói Kelly, fez um papel secundário. O griot Sotigui Kouyaté

atuou pela segunda vez no cinema e posteriormente participou de filmes como Keita,

a herança do griot,  dirigido por seu filho Dany Kouyaté, e Little Senegal. A trilha

sonora  também  foi  assinada  pelo  griot  Sotigui.  As  insuficiências  técnicas  não

comprometem a intenção primeira de Alassane de radiografar o cotidiano dos jovens

e as contradições inerentes à sociedade africana do período pós-independência. O

filme  recebeu  um  prêmio  no  FESPACO,  o  principal  espaço  de  divulgação  dos

cinemas africanos que acontece em Ouagadougou, desde 1969. 



4.8 – O Gênio das Águas

Um ano após ter produzido F.V.V.A., Alassane retoma o tema da tradição oral

e  da  magia  nas  culturas  africanas,  que  abordou  em  seu  curta-metragem  de

animação do Níger como locação para a primeira cena do filme, não por acaso, o

funcionário da torre de controle é o primeiro personagem que surge na tela. 

Da torre de controle do aeroporto, um homem opera equipamentos e dá as

coordenadas  do  tempo,  temperatura  e  direção  dos  ventos,  autorizando  a

aterrissagem do avião da Air Afrique. À primeira vista, a impressão é de que vamos

assistir a um documentário. Enquanto o avião se posiciona na pista do aeroporto, a

poeira do deserto sobe ao fundo da imagem na tela. 

A montagem paralela mostra um homem caminhando por uma comunidade

rural, enquanto o operador de aviação entra em seu automóvel no estacionamento

do aeroporto. Do carro, o operador escuta notícias de uma emissora de rádio, na

área rural o outro homem senta-se para ligar seu aparelho receptor radiofônico. Os

dois se encontram quando o carro chega ao campo, depois de circular pela cidade e

seguir por uma estrada de terra batida. 

O  noticiário  radiofônico  anuncia  que  a  falta  de  chuvas  no  ano  de  1972

ocasionou uma redução das áreas de pastagens e produção agrícola destinadas ao

consumo dos animais de criação. Noticia também quais foram as medidas tomadas

pela Comunidade Econômica Europeia para sanar o problema da seca nos países

africanos,  com o fornecimento de alimentos à população local,  e de alimentação

específica  para  os  animais  criados  nas  áreas  afetadas.  Dentre  os  países  que

receberam o auxílio da CEE, segundo a emissão radiofônica, estavam: o Mali,  a

Mauritânia, Alto Volta (Burkina Faso), o Senegal, e o Níger. 

Ao chegar à casa do pai, o funcionário do aeroporto foi questionado por ele:

será  que  a  mesma  tecnologia  que  lhe  permitia  controlar  os  aviões  no  céu  não

poderia  gerar  chuva e  acabar  com a seca que acabava  de ser  anunciada  pelo

noticiário radiofônico? A resposta do filho, que havia estudado na França, foi de que

os avanços tecnológicos logo possibilitariam produzir chuva. O pai conclui dizendo

que se o homem pretende se envolver nos assuntos que cabem a Deus, ele terá que

levantar-se cedo. 

A cena de  abertura  prenuncia  a  temática  que  será  abordada  na narrativa



ficcional. E é por meio de uma lenda, de uma história contada oralmente, que o pai

continua  a  conversa  com seu  filho,  com um homem que  tem a  capacidade  de

controlar os aviões no Céu. Uma lenda da tradição oral repassada por um dos griots

da aldeia passa a ser contada pelo filme, a história de Toula.

Uma fusão de imagens faz surgir na tela as águas de um rio e o rosto de

Toula,  a  personagem  da  narrativa  que  começa.  Nessa produção,  Moustapha

Alassane dividiu a direção com a alemã Anna Soehring. A atriz Solange Delanne

atua como Toula, o  griot e ator Sotigui Kouyaté representa o rei e o ator Damouré

Zika representa o personagem Zogoum. Além de mais dois atores que representam

o personagem Ado e  o  feiticeiro,  a  população  da vila  de  Kouado e  os  Bororos

d'Abala também integram o elenco do filme. 

O pai assume o papel do narrador: na lagoa da vila não havia mais água, só

um solo de argila. As árvores secaram, perderam as folhas e os animais morreram.

As imagens mostram o cenário de uma vila devastada pela  seca, intercaladas por

cenas em que surge um griot cantador. O narrador apresenta Toula, a filha do rei.

Ela junta-se a um grupo de mulheres para dividir alguns alimentos. Um grupo de

homens tenta tirar água de um poço que só tem areia. Os personagens de Baharga

Berry,  o  rei  e de Zogoum são apresentados,  eles estão diante de uma situação

dramática. Os homens cavam o fundo de um poço e encontram um pouco água.

Imediatamente correm para informar ao Rei  Baharga que a água voltou. Toula é

chamada pelo pai para buscar água no poço e chegando lá presencia uma disputa

de toda a população de aldeia pela pequena quantidade de água que restava. 

A cena registra uma roda de homens de Kouado dividindo a água que está na

cabaça e comemorando. Nesse momento, temos a impressão de estar assistindo a

um filme etnográfico. Na cena seguinte, vemos a silhueta de um jovem que toca sua

flauta  no poente.  A personagem Toula  aproxima-se dele  e senta-se  para  ouvi-lo

tocar. O Rei e Zogoum voltam ao poço para certificarem-se de que a água havia

acabado novamente. Os dois tentam encontrar uma solução para o problema da

seca e lembram de Bakouri, o homem que mais conhecia de geomancia na região, o

feiticeiro que os enganou. 

Nesse filme, Alassane compôs um elenco de atores. Damouré Zika já tinha

atuado em outras produções, ele participou de vários filmes de Jean Rouch, entre

filmes etnográficos e etnoficções. Sotigui Kouyaté era     de  uma família de griots do



Mali,  já  havia  atuado  em  F.V.V.A.  representando  o  Marabout.  Enquanto  em  Le

Retour d'un Aventurier, Moustapha cria uma narrativa de faroeste na aldeia, dessa

vez a locação escolhida para filmar a lenda de Toula foi a vila de Kouado, no Níger.

Os nativos da aldeia participam do filme e misturam-se aos atores,  assim como

ocorreu na produção anterior. 

Quando vemos o personagem Bakouri, representado pelo ator Parfait Kondo,

dançar como o feiticeiro encenando entre os músicos locais, percebemos que ele

não faz parte do grupo. Seu gestual o denuncia, sua postura o distingue do grupo

dos Bororos d'Abdala que tocam e dançam com ele e também estão sob a mira da

câmera.

                            

FIGURA 46 - Ator que representa o e feiticeiro dançando. Fonte: Toula. DVD 3.

Diante do rei Baharba e de Zogoum, o feiticeiro faz surgir uma estátua, que

representa  o  gênio  do  lago  de  Yalamboli,  o  lago  do  vilarejo  que  secou.  As

lembranças evocadas pelo feiticeiro surgem como cenas de flashback desfocadas e

distorcidas que mostram a aldeia em um período de muita prosperidade, quando a

água era abudante,  havia muitos peixes e todos estavam satisfeitos.  O feiticeiro

acusa Baharba de ter abusado das riquezas e desrespeitado o gênio do lago. As

imagens em flashback mostram o ator Sotigui Kouyaté, que representa o rei, dando

gargalhadas e com uma postura zombeteira. Toula também aparece na cenas de

visões do feiticeiro. Nas imagens vemos a atriz que a  personagem dançando nas

proximidades de um lago. O feiticeiro anuncia que o gênio contrariado exige do rei

uma oferenda para que a prosperidade volte  à aldeia,  ele  deveria  sacrificar  sua

única filha. 

O rei implora ao gênio para não ter que sacrificar a filha Toula. O personagem

Ado procura soluções para o problema da escassez  de  água  conversando com um



Tuareg que chega ao vilarejo. O conselho da aldeia tenta encontrar uma forma de

apaziguar a ira do gênio e não ter que sacrificar a moça. Concluem que deveriam

convocar todos para uma grande festa com intenção de afastar de vez o mal da

aldeia. 

Nessa cena em que o conselho está reunido, o ator Boubakar Souna, um dos

amigos de Alassane que atuou em Le Retour d'un Aventurier, faz uma participação

especial, sem que seu nome seja citado nos créditos do filme como ator, ele é quem

faz a iluminação na produção. Ele representa um membro da comunidade que opina

durante o debate. 

Ado,  o  jovem  da  aldeia,  chega  com  uma  nova  proposta  para  resolver  o

problema da falta d'água. Procura o rei para contar que encontrou um estrangeiro

que  conhece  um  grande  oásis  próximo,  onde  há  água  em  abundância.  Os

conselheiros  da  aldeia  insistem  na  ideia  de  realizar  a  festa  e  desconfiam  da

informação fornecida pelo estrangeiro, um Tuareg que passa pela aldeia. Mesmo

sem o apoio do rei, Ado resolve partir em busca da água e despede-se de Toula. A

filha procura o rei para compreender o que estava acontecendo. Zogoum lhe conta

que o gênio do lago exigiu um grande sacrifício para que a água retorne à aldeia e

que seria preciso derramar sangue. Toula fica assustada.

Vemos à imagem de um griot que, com seu tambor falante, sai caminhando

pela vila anunciando e convidando todos a prepararem-se para a festa. Nas cenas

seguintes vemos as moças da vila pintando o rosto e arrumando-se para a festa. 

FIGURA 47 -  Griot convida para a festa. Fonte: Toula DVD 3



FIGURA 48 - Dançarino de um grupo étnico. Fonte: Toula. DVD 3

FIGURA 49 - A atriz representa Toula na festa. Fonte:Toula. DVD 3

Alassane registra a festa preparada pela comunidade para trazer de volta a

água. Nas cenas, os integrantes dos grupos étnicos que atuam no filme misturam-se

aos atores e figurantes. A personagem Toula, a filha do rei, dança no meio de um

grupo de jovens com rostos decorados. Não há como separar a narrativa ficcional de

um registro etnográfico sobre as manifestações dos grupos étnicos que estão em

cena. As imagens só nos permitem identificar o rosto de Toula em meio ao grupo.

Mas ela também está com a face decorada, como esteve durante todo o filme que

conta sua história. 

Ado chega até o oásis  com o Tuareg,  enquanto uma chuva torrencial  cai

sobre a aldeia, todos comemoram e dançam sob a água tão aguardada. Toula está

no meio da chuva e o lago volta a encher, até que uma serpente aparece e a ataca.

Quando Ado retorna do oásis não a encontra mais,  ela agora era o espírito das



águas que vivia no lago de Yalambouli. Revoltado Ado pensou em matar o feiticeiro,

em matar a tradição que levou seu amor, mas a tradição foi mais forte do que sua

coragem.  Ado então resolveu deixar  a  vila  e  partir  para  o  futuro,  como conta  o

narrador.

Quando a lenda de Toula termina, vemos novamente o pai que dialoga com o

filho operador da aviação. Ele se dirige ao filho dizendo que a juventude quer ver

tudo resolvido pela razão e pelo dinheiro, mas para crê que só Deus tem o poder de

fazer chover. O filho lhe responde: “Pai, enquanto isso, não devemos parar de lutar

contra as forças da natureza. Na verdade, é isso que fazemos!”. 

Boubakar Souna, o jovem amigo que aparece em cena, foi o responsável pela

iluminação do filme e o ator Djingarey Maiga foi quem captou o som. A produção foi

realizada com recursos cedidos pela Embaixada Alemã em Niamey e apoiada pelo

governo do Níger. 

O  filme  Toula já  se  encaixa  numa  outra  tendência  que  é  descrita  por

Boughedir (2007) como cultural, uma vez que discute aspectos positivos e negativos

da tradição, porém sem o caráter moralizador. Os filmes que seguem essa tendência

não procuram apresentar uma conclusão, mas resgatam a temática cultural como

forma de provocar um debate junto ao público.



5. Contribuições e encontros na cinematografia de

Alassane



Como já disse Manthia Diawara (2007), muitas pessoas ainda assistem os filmes de

realizadores  africanos  para  ver  como  eles  retratam  a  realidade  da  África.  Jean  Pierre

Bekolo, cineasta camaronês, em 2005, realizou Les saignants, uma narrativa que se passa

no ano 2025. As duas personagens do filme, Majolie e Chouchou são jovens mulheres que

assumem a missão de mudar o destino de um país, um lugar que é dominado por homens

corruptos, poderosos e obcecados por sexo. A ficção científica de Bekolo foi um dos filmes

premiados no FESPACO, no ano de 2007. 

Em um painel de discussão sobre “Cinema Africano, Pós-Colonialismo e Estratégias

de Representação”83, Jean Pierre Bekolo relata que quando identifica-se publicamente como

cineasta africano, quase sempre é questionado. As pessoas costumam perguntar se ele

produz curta-metragens, documentários ou filmes africanos. O realizador sempre responde

que realiza filmes africanos e lembra que já compararam um de seus filmes à produção “Os

Deuses devem estar loucos” (1980, dirigido por Jamie Uys, África do Sul). Como ele não

encontra nenhuma semelhança entre esse filme e os seus, é levado a pensar que muitos

espectadores ainda procuram na tela bosquímanos84, quando vão assistir narrativas fílmicas

criadas por nigerianos, senelegases ou moçambicanos, por exemplo. 

Os dois depoimentos que acabei de citar, de Manthia Diawara e Jean Pierre Bekolo

reafirmam o quanto prevalece a ideia de que o cinema feito por realizadores africanos ainda

é  associado  à  ideia  de  gênero  cinematográfico.  A análise  da  obra  e  da  trajetória  de

Moustapha  Alassane  nos  apresenta  elementos  para  refletir  sobre  as  cinematografias  e

estéticas audiovisuais que atravessam fronteiras diversas a partir do olhar de um cidadão do

Níger, um criador de filmes documentários, ficcionais e de animação, um morador da cidade

Tahoua,  no  continente  africano.  A  atuação  do  realizador  sempre  esteve  voltada  para

repensar o fazer e a difusão do cinema no espaço onde vive.  

Os  primeiros  cineastas  do  Níger  produziram  seus  filmes  e  não  passaram  pelas

escolas  de  cinema  europeias,  como  foi  discutido  no  segundo  capítulo.  A  formação

autodidata e a exiguidade de meios de produção não necessariamente determinou uma

estética inovadora, mas, por outro lado, criou um campo propício à experimentação. Como

nos apresenta Diakhaté (2011), alguns realizadores podem ser considerados fundadores de

discursividade. A autora cita Jean Rouch e Sembène Ousmane como exemplos de cineastas

que tiveram o poder de catalisar a produção de novas linguagens e fazem proliferar  os

discursos sobre a representação documental do negro e das identidades africanas. 

83 Painel 1. Realizado em 29 de março de 2009, em Lisboa. Publicado em: DIAKHATÉ, Lydie. 
DIAWARA, Manthia. Cinema Africano. Novas Formas Estéticas e Políticas, Lisboa: Sextante Editora, 
2011.
84   O filme “Os Deuses devem estar loucos” conta a história de Xixo, um bosquímano de Kalahari 
que vivia isolado. 



No  Níger,  a  atuação  de  Jean  Rouch  foi  catalisadora  de  reações  e  resistências

diversas por  parte de alguns jovens que participaram de suas aventuras  etnoficcionais.

Algumas  dessas  reações  terminaram  por  se  materializar  em  forma  de  expressão

audiovisual. Levando no ombro uma câmera 16mm, por muitos anos, Jean Rouch circulou

pelos territórios do Níger,  de Gana, da Costa do Marfim, suas produções nesses países

foram realizadas entre a década de 1940 a 1970, principalmente. O tipo de equipamento

utilizado pelo etnógrafo garantia de sua mobilidade e revelava aos participantes dos filmes e

grupos étnicos registrados a possibilidade de fazer filmes com poucos recursos. Oumarou

Ganda era bem jovem quando atuou em  Moi, un Noir  e discordou da forma como Jean

Rouch finalizou esse filme. Começou sua carreira como realizador produzindo Cabascabo,

uma produção que apresentava sua visão pessoal do período em que esteve na guerra da

Indochina como combatente. 

Quando perguntei a Moustapha85 sobre a relação que Rouch estabeleceu com os

jovens nigerinos que atuaram em seus filmes,  sua resposta foi  a  seguinte:  “Não vejo a

atuação dele como uma colaboração ao cinema do Níger,  aprendemos com ele, porque

acompanhamos  o  trabalho  que  ele  fazia  em  nosso  país”  (ALASSANE,  2013,  tradução

nossa). 

Ao realizar suas produções no Níger, o que Jean Rouch criou foi uma espécie de

espaço propício para a realização cinematográfica, um cenário que aproximava os jovens da

expressão criativa pela via do audiovisual. As parcerias que estabeleceu com os nigerinos

Damouré Zica e Lam Imbrahima,  que atuaram no filme  Jaguar, gerou outros encontros,

entre eles e o cineasta francês, além de produções colaborativas posteriores. Sua parceria

com Oumarou Ganda, em  Moi, un Noir  foi conflituosa, mas teve um efeito catalisador. A

resposta de Ganda apresentou-se sob a forma de um filme, o primeiro de uma série de seis

que ele produziu antes de falecer prematuramente. 

A atuação de Moustapha Alassane, no entanto, era destacada por Rouch como a de

um realizador que poderia inovar na área da criação cinematográfica, como vemos no trecho

da entrevista que o etnógrafo francês concedeu a Dan Yakir (1978, p. 1, tradução nossa):

[…] No Níger, onde eu trabalho, temos um homem como Moustapha
Alassane.  […]  Ele  sinaliza  que  alguma  coisa  nova  está  para
acontecer. Ele necessita de um certo distanciamento da África para
fazer um novo cinema. Ele reinventou o cinema sozinho, começando
a fazer sua própria câmera a partir de um velho projetor 16mm. Em
seguida,  ele  estagiou  no  National  Film  Board,  do  Canadá,  e
aprendeu  com  Norman  McLaren.  Então  ele  voltou  ao  Níger  e
produziu  filmes  independentes.  Sua  expressão  é  formidável.  Ele
segue um caminho que me parece essencial.

85 Idem 53. 



A fala de Jean Rouch demonstra que o encontro dele com Alassane aconteceu a

partir da descoberta da expressão inovadora do jovem nigerino e do reconhecimento de que

estava diante de um criador de novas formas de fazer cinema. Nesta época, Alassane tinha

pouco mais de vinte anos de idade, mas como discuti no capítulo 3, sua relação com a

prática cinematográfica começou na infância. 

No início deste trabalho, relatei que quando buscamos informações sobre o cinema

no Níger, identificamos um número significativo de trabalhos acadêmicos e obras fílmicas

que discutem a obra do antropólogo cineasta Jean Rouch. Agora, já no final deste percurso,

parece contraditório retomar a passagem do cineasta francês por esse país africano. Porém,

mesmo que  sua  posição  de  etnógrafo  e  estrangeiro  tenha  sido,  em alguns  momentos,

questionada  por  cineastas  africanos  como Sembène  Ousmane,  e  assumida  como  uma

condição  incômoda,  por  ele  mesmo,  os  registros  de  sua  passagem  pelo  Níger  são

importantes para compreender mudanças no olhar etnográfico sobre o continente africano.

O posicionamento de Rouch, como fundador de uma antropologia compartilhada, evidencia

a importância do diálogo intercultural e de sua expressão e difusão por meio das narrativas

audiovisuais. 

Os primeiros cineastas nigerinos optaram por pensar um cinema voltado para as

questões do cotidiano, abordando temas como a vida familiar, o comportamento dos jovens,

as  distorções  observadas  a  partir  das  práticas  religiosas.  Os  filmes  foram  destinados

principalmente ao próprio público local.  Retomo a questão lançada por Ferid Boughedir,

citada no segundo capítulo deste trabalho, de que a cinematografia precursora do Níger se

caracteriza pela endogenia. 

Djingarey Maiga após ter atuado em alguns filmes de Alassane, iniciou um percurso

como diretor.  Mesmo tendo encontrado inúmeras dificuldades para financiar e finalizar a

sequência de longa-metragens que produziu sobre a identidade negra e a vida cotidiana no

Níger, não deixou de realizar, enveredar pelo trajeto da produção independente.  

 Em  alguns  momentos,  o  pioneiro  Alassane  encontrou  dificuldades  técnicas

principalmente  geradas  pela  falta  de  apoio  financeiro  à  produção  que  influenciaram no

resultado final do produto fílmico. Não se trata aqui de justificar as imperfeições técnicas

associando-as, de forma simplista, apenas a escassez de recursos. O cineasta senegalês

Djibril  Diop-Mambéty  posicionava-se  contra  argumentos  que  apresentavam imperfeições

técnicas associadas a determinadas escolhas estéticas dos realizadores em África, como se

determinadas  falhas  técnicas  e  resultados  toscos  estivessem  relacionados  a  um

“temperamento  africano”.  Mambèty  encorajava  os  realizadores  a  buscarem  qualificação

técnica em escolas estrangeiras (DIAKHATÉ; DIAWARA, 2011). Compreendo a crítica do

cineasta senegalês como resposta a uma visão etnocêntrica, que desqualificava a produção



cultural feita pelos africanos sempre associando-a a pobreza de recursos e a capacitação

técnica insuficiente.   

Considero que alguns realizadores, como Alassane, propuseram-se a correr riscos.

Mesmo  que  o  produto  final  filme  não  se  adequasse  a  um  padrão  técnico  industrial  e

ocidental, o desafio de tê-los realizado também possibilitava um tipo de aprendizado técnico.

A produção  do  longa-metragem  F.V.V.A.  exemplifica  como  um  filme  feito  com  poucos

recursos pode agregar outros valores como o de contribuir para a formação de novos atores

e cineastas. O jovem protagonista do filme, Djingarey Maiga, que já havia atuado como Jimi

na produção  Le Retour  d’un Aventurier,  posteriormente,  passou a realizar  seus próprios

longas-metragens. A eficácia do processo era obtida pelo ato de compartilhar o fazer criativo

com os atores e técnicos envolvidos, aproximar a população, o público presente nos sets de

filmagens da expressão audiovisual. 

Alassane e Sembène são dois grandes precursores da criação audiovisual na região

norte ocidental  do  continente africano.  Se Sembène foi  o  primeiro cineasta  realizador  a

valorizar  o  sujeito  africano no cinema.  Alassane  é  um realizador  que,  ao longo  de  sua

trajetória  procurou  aproximar  o  sujeito  africano  da  prática  de  fazer  cinema.  E  este

empreendimento cultural começou quando ele mesmo (re)inventou o cinema ainda criança,

e aos poucos, foi envolvendo outros sujeitos nessa atividade: os moradores de sua vila, os

jovens amigos parceiros nas produções, os jovens parceiros que finalizaram sua animações

por sua maior proximidade com o suporte digital. 

Alassane foi um realizador que sempre aglutinou outros realizadores, atores, jovens

em torno de si.  Desde os  jovens  amigos atores  e  cineastas  parceiros,  como Djingarey

Maiga, Boubakar Souna, Zalika Souley e até mesmo o griot Sotigui Kouyatê, que começou

sua carreira de ator atuando em F.V.V.A. e Toula. Nas animações mais recentes que criou

teve  como  parceiros  um  grupo  de  jovens  da  sua  cidade  que  são  responsáveis  pela

administração do estúdio Adler Films.

 

5. 1. A narrativa de viagem e a transnacionalidade 

Os  escritos  sobre  viagens  e  a  política  de  posicionamento  são  particularmente

importantes no estudo das identidades e culturas políticas e na história do Atlântico Negro

(GILROY, 2001). Obras como a de Du Bois e Johnson são referências para o entendimento

das tensões entre rotas e raízes. As experiências de deslocamento e reterritorialização das

populações negras estão, quase sempre, associadas a ideias de viagens experimentadas

por migrantes, escravos e refugiados, enquanto as experiências de viagens de cidadãos

brancos estão relacionadas  a   motivações   turísticas e  voluntárias, essas constatações de



Gilroy (2001), a partir de análise de obras de Du Bois e Jonhson são aqui tomadas como

referência para análise das narrativas da viagem nos filmes de Moustapha Alassane. 

A narrativa de viagem que mais se destaca na trajetória de Alassane é o filme  Le

Retour d'un Aventurier. A aventura de um jovem que retorna de uma viagem ao continente

americano é uma referência a própria trajetória de Alassane como realizador. Quando saiu

do Níger, na década de 1960, para ir ao  National Film Board  do Canadá, ele já tinha se

afirmado como criador de narrativas audiovisuais. Foi sua identificação com a expressão

cultural  do  cinema de animação,  que  possibilitou  sua viagem.  A principal  motivação  da

viagem, de travessia do Atlântico, era a de trocar experiências com outros integrantes do

grupo de criadores com os quais se encontrou no NFB, coordenado por Norman McLaren.

Como Alassane (2013, p. 1, tradução nossa) descreve em entrevista:

Eu conheci Claude Jutra, que me contatou o diretor,  na época do
NFB, que era McLaren, a experiência de ter vivido e convivido com o
grupo  do  instituto  foi  importante  para  mim,  mas  mais  como
experiência,  porque  na  verdade,  o  que  ele  faziam  lá  não  era  o
mesmo que eu estava fazendo.

 Descolonizar nosso olhar sobre os cinemas e as obras dos realizadores africanos é

um processo complexo. Claude Jutra era um realizador canadense que atuou como parceiro

de Jean Rouch em algumas produções que o cineasta francês realizou no Níger. Foi ele o

responsável por estabelecer o contato de Alassane com o instituto coordenado por Norman

McLaren. A passagem pelo NFB foi uma experiência importante para o precursor do cinema

de animação da região norte ocidental da África.  Para o realizador nigerino, a viagem ao

Canadá teve a finalidade de proporcionar um momento de troca cultural, de compartilhar

com uma comunidade  de criadores  suas primeiras  experiências  de criação de imagens

animadas. 

Muitos cineastas africanos migraram para a Europa e o para o continente africano

com  intenção  de  aprimorar  seus  conhecimentos  técnicos  sobre  a  linguagem

cinematográfica. O relato de Moustapha sobre sua passagem no NFB reflete a importância

que ele dá a escolha de um caminho próprio como realizador. 

Voltando  a  aventura  do  jovem Jimi  pelas  Américas,  o  que  está  por  traz  de  sua

experiência de tornar-se caubói e fazer do cenário de uma vila no interior do Níger um filme

de faroeste é a própria aventura do cinema. Quando encenou o faroeste, uma narrativa que

se aproxima da própria essência do cinema, transportou a prática do fazer cinematográfico

para o contexto local da aldeia do Níger onde a ação aconteceu. 

A apropriação que Alassane fez da narrativa fílmica do  western é  uma forma de

tradução cultural. Se os   caubóis    americanos   ocupavam as telas das salas de cinema do



continente africano naquele momento em que filme foi realizado, a possibilidade de recriar a

narrativa  do  faroeste  no  contexto  da  aldeia  é  uma  forma  de  apropriar-se  do  cinema

enquanto prática cultural. Alassane traduz o mito do western, e o da criação audiovisual que

foi mitificada na tela de exibição, desmistificando-a. Como descreve Serge Henri-Moati, no

filme  Les  cow-boys  sont  noirs  foi  para  mostrar  a  seus  amigos  que  no  cinema nem os

amores, nem os mortos são de verdade que Moustapha filmou um western com pistolas de

brinquedo  e  uma  pequena  câmera.  Ao  falar  na  criação  de Le  Retour  d'un  Aventurier,

Alassane (2013, tradução nossa) disse que queria observar o comportamento dos jovens

como ele realizando um filme como aqueles que eles viam no cinema. Para o realizador

essa era uma forma de aprendizado de como se produz um filme. 

O domínio do audiovisual deve ser um espaço para que possam surgir novas visões

e rupturas estéticas, como também um espaço para reinvenção da imagem e de sua difusão

(DIAKATÉ;  DIAWARA,  2011,  p.  124).  Em  sua  perspectiva  de  (re)invenção  do  cinema,

Alassane mapeia o cinema como um território e o compartilha entre os seus.

Quando,  durante a entrevista que realizei  em Ouagadougou ele sacou a câmera

fotográfica para registrar quem o estava filmando, também declarou que no mundo de hoje,

qualquer jovem que possui um telefone celular pode fazer um filme. 

Retorno  aqui  da  minha  aventura,  mas  a  aventura  de  Moustapha  Alassane  não

termina agora. Um dos seus próximos projetos é fazer um filme de animação sobre futebol

no Brasil. Para Rouch, só os loucos, os mestres e as crianças se atrevem a apertar botões

proibidos.  Moustapha  vai  um  pouco  além,  porque  inventa  seus  próprios  botões,  pela

bricolagem e os coloca em movimento.
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Anexo 1
Filmografia – Moustapha Alassane

1962
Le Piroguier
Animação, 2 minutos
Produção: Níger

La Pileuse de Mil
Animação, 2 minutos
Produção: Níger

Aouré 
Documentário, 16mm, 30 minutos 
Produção: Níger-França
Crônica da vida de um casal Djerma em uma aldeia no rio Níger, depois de seu
casamento celebrado pela tradição muçulmana.
Produção: Moustapha Alassane
Premiação: 1º. Prêmio no Festival International du film ethnographique de Saint-
Cast  em 1962.

1963
La Bague du Rei Koda
Ficção, 24 minutos
Produção: Níger
Conta uma lenda Djerma. No reino do Rei  Koda vive um pescador chamado de
"Dedo de Deus." Para testar sua virtude, o rei Koda o presenteia com um anel que
ele usa no dedo, com a missão de restaurá-lo e devolvê-lo após um ano. Caso não
fosse capaz de devolver o anel, seria morto. O pescador triunfa e conquista a estima
do rei.

1965
A Mort de Gandji
Animação, 8 minutos
Produção: Níger - Canadá
Na corte de um Rei sapo, o grande monarca de um país imaginário, os cortesãos 
agem de forma ardilosa.

1966
Le Retour d’un Aventurier
Ficção, 13 minutos
Produção: Niger
Jimmy retorna de uma viagem aos Estados Unidos para sua aldeia no Níger. Ele
presenteia  seus  amigos com  roupas  de  cowboy.Vestidos  como  nos  faroestes
passam a assumir a identidade de atores e diretores americanos como Gary Cooper
ou  RainhamChristine. A aldeia se transforma no cenário para a ação de caubóis que
interferem no cotidiano local provocando novos conflitos.



Bon Voyage Sim
Animação, 5 minutos
Produção: Níger
O Sapo Sim é o presidente de uma "República de sapos", que faz uma viagem ao
país vizinho para participar da inauguração de uma universidade. 

1968
L’ Arachide de Sanchira
Documentário, 35 minutos
Produção: Níger
Documentário sobre a comercialização do amendoim.

1969
Albarka ou Deela
Documentário, 35 minutos
Produção: Níger

Les Contrebandiers
Ficção, 45 minutos
Produção: Níger

1972
FVVA – Femmes, Voitures, Villas  Argent
Ficção, 16 mm, longa-metragem, 68 minutos
Produção: Níger 
Um  jovem  trabalhador  em  busca  de  ascensão  social. Envolve-se  em  muitos
negócios e acaba na prisão após ser enganado por um muçulmano.

1973
Toula ou Le Génie des Eaux
Ficção, 35mm, longa-metragem, 76 minutos
Produção: Níger
Co-direção; AnnaShöering(Alemanha)

Um feiticeiro exige o sacrifício de uma jovem para apaziguar a ira dos deuses que
enviaram uma terrível seca ao país. Um jovem apaixonado pela garota, decide ir em
busca de água para evitar o sacrifício. Ele voltou com água, mas o sacrifício já foi
feito.

1977
Samba, Le Grand
Animação, 14 minutos
Produção: Níger
Conta as aventuras de Sambagana, uma herói que, deslumbrado com a beleza da
princesa Analitoubarri sai para derrotar uma serpente e trazer de volta a alegria ao
reino. 



2001
Kokoa
Animação, 13 minutos
Produção: Níger
Ao redor da arena de lutas, a platéia de sapos vibra ao assistir a disputa dos animais
no ringue. Entre cada luta Toukia acompanhado por seus músicos fazem um show 
com seus tambores. 

2003
Tagimba
Animação, 13 minutos
Produção: Níger

Um grupo de músicos africanos acompanha uma cantora local em uma festa para
Obaluaiê. 


