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Colóquio 

O cinema sob o prisma da história.  

Representações visuais dos anos de chumbo. Testemunho e ética.1 

 

Hamid Aidouni 

 

 Após termos nos questionado, em 2011, durante um Colóquio Internacional, sobre as 

representações cinematográficas da primavera árabe, o Cine Clube de Martil, o Grupo de 

Pesquisa e Realização de Cinema e Audiovisual (GRECA) e o Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos consagram a temática do presente colóquio à reflexão sobre a ética do testemunho 

nas representações visuais dos anos de chumbo.  

A transição política do Marrocos foi confrontada com a difícil herança dos direitos 

humanos. A instauração do Conselho Consultivo Nacional dos Direitos Humanos (CCDH), em 

1990, a constituição em 7 de janeiro de 2004 da Instância do Patrimônio e da Reconciliação 

(IER)2 constituem fortes mensagens do Estado, marcando uma vontade de reconciliação com 

uma página negra da história marroquina. Composto de 17 membros, com uma maioria de 

velhos detentos políticos, o IER é a primeira comissão da verdade a ser criada no Médio-

Oriente e na África do Norte, encarregada de estabelecer a verdade à propósito das graves 

violações dos direitos humanos entre 1956 e 1999. 

A amnésia do cinema nacional e da televisão, durante os anos de chumbo, defronta-

se com uma abundante e rica literatura (histórias, poesias, ensaios, histórias em quadrinhos) 

realizada em sua maioria por escritores implicados na questão dos direitos humanos e no 

movimento de protestos e, por conseguinte, também vítimas dos anos negros (Abdelatif 

Laabi, Salah El Ouadie, Abdelkader Chaoui, Abdelaziz Mourid). Esta literatura, 

arbitrariamente censurada durante longo tempo, conheceu a partir de 1990 (um dos 

primeiros textos escrito na prisão e revelado ao público ocidental é Lalla chagia de Driss 

Bouissef Rekab) um grande boom, mas ainda permanece confinado aos leitores de língua 

francesa, ainda muito pequeno e elitista no Marrocos. 

Os primeiros filmes marroquinos que atacam os anos de chumbo vieram à luz a 

partir de 2001, quer dizer, num momento em que o Marrocos iniciava projetos prioritários, 

inclusive de democratização. Acaso ou reflexo da abertura democrática, o fato é que, a partir 

de 2001, sucederam-se vários filmes que tratam em parte ou na totalidade dos anos de 

chumbo. Várias críticas denunciam uma moda que parece assentar e estruturar, desde 

alguns anos, a cinematografia marroquina: Mona Saber de Abdelhai Laraki (2001), Tayf 

Nizar de Kamal Kamal (2002), Mille mois (Mil meses) de Faouzi Bensaidi (2002), La chambre 

noire (O quarto negro) de Hassan Benjelloun (2005), Mémoire en détention (Memória da 

detenção) de Jillali Ferhati (2005) e Jawhara de Saad Chraibi (2005). 

                                                           

1 Traduzido do francês por Soleni Biscouto Fressato. 

2 Em francês trata-se da Instance de l´Equité et de la Réconciliation, por isso a sigla é 
IER.(N.T.) 
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O passado que acreditávamos enterrado e ultrapassado ressurgiu no mundo árabe, 

na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Demonstrado pelo grande número de 

filmes de ficção e de documentários produzidos nos últimos anos sobre os atentados aos 

direitos humanos, as ditaduras, as lutas e os caminhos da resistência. Citamos, à título de 

exemplo, Wanted (Queria) de Ali Assafi, Nos lieux interdits (Nossos lugares proibidos) de 

Leila Kilani e Mémoire en détention (Memória da detenção) de Jillai Ferhati para o Marrocos, 

Soldados de Salamina de David Trueba para a Espanha, Linha de frente (La prima linea), de 

Renato de Maria para a Itália, Las abuelas de Plaza de Mayo (As avós da Praça de Maio) para 

a Argentina, Faces da verdade (Nothing but the truth) de John Kani para a África do Sul. 

Nesse contexto, o objetivo dos organizadores desse colóquio é fazer uma 

aproximação comparativa das representações visuais e cinematográficas dos anos de 

chumbo, de refletir sobre a questão fundamental da relação entre o cinema, a história, a 

memória e o futuro, de interrogar o estatuto do testemunho, da testemunha e das questões 

éticas colocadas numa tal abordagem (ética do “passado”, do seu testemunho, ética daquele 

que recolhe o testemunho, ética da recepção (o destinatário) e, finalmente, a ética da 

encenação do testemunho, as suas imagens). O testemunho, como afirma Jacques Derrida 

“não consiste, essencialmente, fazer parte de um conhecimento, de fazer saber, de informar, 

de dizer a verdade, mas, estar sempre ligado à possibilidade, pelo menos, na ficção, de 

perjúrio e da falsidade”. 

Testemunho de segunda mão, na maioria dos casos (exceto quando as imagens não 

são imagens do conflito, mas imagens que acompanham o movimento e que testemunham 

diretamente), o testemunho do cineasta nos indaga e representa para o pesquisador um 

terreno fértil de investigação. 

Depois de ter sido por muito tempo responsabilidade exclusiva dos políticos e dos 

defensores dos direitos humanos, os anos de chumbo estão tornando-se, no Marrocos e 

também, graças a uma comunidade de pesquisadores, uma das maiores temáticas de 

pesquisas no cinema. A reconstituição dos elementos da memória coletiva necessita ser 

lançada na sociedade com debates contraditórios, livres e democráticos. Quem, melhor que 

os pesquisadores, podem garantir essas condições? 

 


