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De uma história antiga de lealdades, para as "cordas vibrantes" das novas alianças. 

Segunda edição do Colóquio Internacional O Cinema sob o prisma da história,  

Martil, maio de 2012.1 

 

Sylvie Dallet 

 

A cidade universitária e turística de Martil (Marrocos) acolheu, graças ao Professor 

Hamid Aidouni, a segunda edição do Colóquio Internacional “O cinema sob o prisma da 

história”. Esta segunda edição merece um retorno explicativo que testemunha as 

convergências da pesquisa universitária e, ainda, amizades tecidas no seminário que Marc 

Ferro organizava nas manhãs de sábado na EHESS na década de 1980. Desde os anos de 

estudo, os ouvintes deste criativo seminário e curiosos do mundo percorreram um longo 

caminho: Sylvie Dallet, no Centro de Estudos e Pesquisas Pierre Schaeffer na Universidade 

de Marne la Vallée (Instituto Charles Cros) e da Universidade de Versailles Saint-Quentin 

para o programa Ética da Criação, Jorge Nóvoa, da Universidade Federal da Bahia, professor 

visitante em Paris 3 e em universidades latino-americanas, fundou a revista O Olho da 

Historia, Kristian Feigelson, maitre de conférences HDR e globe trotter da Universidade de 

Paris 3, multiplicou os livros especializados entre a sociologia, a Índia, a televisão... Estes 

alunos do passado se encontraram em 2009, graças à edição da obra coletiva 

Cinematógrafo. Um olhar sobre a historia (EDUFBA, Ed. da UNESP, 2009), sob a organização 

de Jorge Nóvoa, Soleni Biscouto Fressato e Kristian Feigelson. 

Desde os anos 1980, os caminhos da pesquisa "Cinema e História" se alargaram para 

outros temas, cultura, cidades, o imaginário simbólico e a epistemologia. Marc Ferro 

continuou seu trabalho incansável de investigação histórica como co-diretor do Annales2 e 

caçador de cortantes verdades enterradas da história contemporânea. Gradualmente, ele 

deu lugar a pesquisadores de várias origens disciplinares, mantendo uma fórmula guia que 

resume e fornece etapas plurais: "o cinema, fonte e agente da história..." De fato, o 

Colóquio Internacional proposto por Elie Yazbek (IESAV, Universidade Saint Joseph no 

Líbano) em 2008, Imagens e ética3 com Sylvie Dallet e Hamid Aidouni, encontrou em Beirute 

uma nova atenção, perturbando as pistas de pesquisas que opunham tradicionalmente as 

ideologias políticas e pesquisas científicas, ficção e documentários, imaginários e 

representações. A ética cruzou o caminho da estética e da epistemologia, o passado encontra 

uma nova aliança. O II Colóquio Cinema sob o prisma da história (Martil, 2012) se inscreve 

nessa linha de reflexão transversal, através do tema do testemunho fílmico.  

Em maio de 2012, Sylvie Dallet (UVSQ), Kristian Feigelson (Paris 3) e Nakja Vuckovic 

(EHESS, assistente de Marc Ferro), conscientes das divergências dos modos de pesquisa 

internacionais, organizaram, em homenagem à Marc Ferro, o I Colóquio Internacional O 

                                                           

1 Traduzido do francês por Soleni Biscouto Fressato. 

2 Conforme Marc Ferro, sobre a criatividade do historiador em La création, définitions et défis 
contemporains (codireção Dallet, Chapouthier, Noel). Coleção Etiques de la Création, Harmattan, 2009. 

3 Atas editadas em 2010 na coleção Ethiques de la Création (Institut Charles Cros/Harmattan). 
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cinema sob o prisma da história. Reunir pesquisadores para uma homenagem parece fácil, 

reunir pessoas de um complexo equilíbrio não é fácil: os estudantes se tornaram 

professores, e a atual pesquisa muitas vezes é diferente daquela de origem. Trabalhar 

juntos, apesar das divergências culturais, continua sendo um exercício que está 

desaparecendo, desde os caçadores-coletores itinerantes da pré-história. A fidelidade de 

princípios comuns, a curiosidade compartilhada, não é uma guerra cultivada como uma vida 

universitária, através dos labirintos de vidas e carreiras de cada um. 

Para unir o balanço e a homenagem, o I Colóquio contou em seu subtítulo: Os 

laboratórios cinema e história. Para esta empreitada, o trio organizador reuniu por três dias 

em Paris, mais de cinquenta pesquisadores representativos de eixos metodológicos fortes, 

recebidos pelas duas grandes instituições de pesquisa interdisciplinar da Ilha da França: a 

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord e l’EHESS (Maison des Sciences de l’Homme 

Raspail). Marc Ferro saldou com humor esta organização urgente com uma comparação 

afetuosa dos Três mosqueteiros, contando as aventuras de quatro espadachins idealistas, as 

características solitárias e os destinos ligados: Athos (Kristian), Porthos (Jorge) e Aramis 

(Sylvie) aliados com Dartagnam (Nadja). A analogia de Ferro e das florestas do reino do 

romance do Dumas... resta o maior mistério desse discurso introdutório que traduz com 

pudor a emoção geral.  

A Maison des Sciences de l´Homme Paris Nord abriu o Colóquio em 19 de maio de 

2010 por uma mesa intitulada “A criação fílmica como uma questão ética”, acoplado com o 

seminário de pesquisa “Éticas e mitos da criação” (responsável Dallet). Essa mesa 

inaugurada pelo professor Pierre Moeglin (diretor da MSH Paris Nord) e pelos responsáveis 

do Comitê Científico Georges Chapouthier e Béatrice Fracchiolla (eixo “Antropologia da 

Comunicação”) reuniu as comunicações de Vincent Loewy (Estrasburgo) Étienne Augé 

(Praga), Sébastien Layerle (Paris 3), Martin Goutte (Lyon 2), Hamid Aidouni (Tétouan, 

Marrocos), Mehmet Oz Türk (Marmara, Turquia), Bertrand Ficamos (Bordeaux) e Clément 

Puget (Paris 3). A EHESS e a Maison des Sciences de l´Homme Raspail acolheram o Colóquio 

nos dias 20 e 21 de maio de 2012, sob a presidência conjunta do Ministro da Cultura Frédéric 

Mitterrand e de Marc Ferro. O Colóquio foi apoiado conjuntamente pela CHCSC (Université de 

Versailles Saint Quentin), a EHESS, a Université de Paris 3, a Université de Paris I – 

Sorbone, Instituto da França. 

Estes três dias atraíram um público denso, atento à diversidade das sessões e da 

polifonia dos interventores. Os laboratórios foram definidos com base em cinco temas: a 

ética criativa, hipóteses e gênese de uma experiência internacional, arquivos e documentos, 

as dificuldade de uma exegese, perceber, sentir, testemunhar o coração do sensível e, 

enfim, histórias ideológicas e controvérsias culturais. Sylvie Dallet, na lógica da pesquisa 

coletiva, Éticas da criação, queria estender o trabalho pelas Atas de trabalhos subsequentes, 

enquanto Kristian Feigelson estimou que a aventura coletiva terminava ali. Michel Cadé, 

presidente do festival Cinema & História, (Institut Jean Vigo – Perpignam, o mais antigo 

festival do gênero) se propôs em continuar a transmissão das Atas, enquanto Jorge Nóvoa 

apoiou a ideia de um site internacional plural dedicado a esses problemas.  
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O II Colóquio Internacional O Cinema sob o prisma da história, aconteceu na 

Faculdade de Letras de Martil (Marrocos) sob a responsabilidade científica de Hamik Aidouni 

(diretor do Grupo de Pesquisas Cinematográficas e Audiovisuas – GRECA e co-organizador do 

Festival de Martil) e de Sylvie Dallet (programa internacional Éticas da criação). Esta 

segunda etapa de reflexão internacional aconteceu conjuntamente com o 12º Festival de 

Cinema de Martil – cinema marroquino e ibero-americano (competição de curta metragens e 

longa metragens documentários). Essa dupla manifestação, organizado como um exercício 

prático pela atenção dos estudantes, deu lugar ao surgimento do primeiro número da coleção 

Roteiros do Marrocos (roteiro escrito e DVD, coleção dirigida pelo GRECA e Festival de Martil) 

sendo o primeiro exemplar Mémoire em détention (Memória da detenção) realizado por Jillali 

Ferhati, em 2004. 

Esta segunda edição do Colóquio teve como subtítulo As representações visuais dos 

anos de chumbo, testemunho e ética e transcorreu entre os dia 27 e 28 de maio de 2012 na 

Faculdade de Letras de Martil, Universidade do Marrocos de Tétouan. Em uma abordagem 

pioneira, uma convenção foi assinada, logo na abertura do Colóquio, entre a Universidade 

(representada por Douen Mohamed Saad Zemmouri), o festival de Cinema de Martil (na 

pessoa de seu diretor Ayoub El Baghdadi) e o Presidente da Liga dos Direitos Humanos no 

Marrocos (Driss El Yazami), para apoiar os trabalhos de pesquisa dedicados a cinema e 

história e as publicações coletivas sobre a ética, na diversidade das suas expressões e 

traduções sensíveis. A implantação deste evento intelectual, cultural e artístico também tem 

diálogos frutíferos nas escolas. 

Com o apoio entusiasmado dos estudantes de cinema e da equipe do GRECA 

(produção / realização / encenação), o colóquio reuniu na abertura o testemunho de 

realizadores documentaristas do México (Francisco Taboada Tabone), Palestina (Michel 

Khleifi) e Marrocos (Kilali Ferhati). A escolha dos organizadores foi combinar as perspectivas 

de pesquisadores universitários e os produtores. No dia seguinte, o público assistiu, em 

contrapartida, as análises originais de estudiosos como Sylvie Dallet (França), Abdellatif 

Chaboune (Marrocos), Jorge Nóvoa (Brasil), Soleni Biscouto Fressato (Brasil), Mehmet 

Ozturk (Turquia) e Iqbal Zaliala (Tunísia). 

Em conclusão, as discussões internacionais e os projetos relativos à intercâmbio 

científico foram revividas por esta segunda edição Cinema sob o prisma da história, de 

inspiração marroquina, muito ligado à ética do testemunho. Estes dois congressos pioneiros 

de 2010 e 2012, trazem a marca de países e organizadores que os criaram, em pontos de 

vista complementares e de métodos. Estes eventos abrem uma estrada plural no debate 

internacional sobre a ética em seu duplo questionamento, política e estética. Eles anunciam 

as boas trocas contínuas coletivas: Istambul e depois México se abrem para se tornar um 

futuro promissor e realização de encontros, em programas para definir coletivamente, por 

iniciativa de cientistas locais. Neste mundo onde falar continua a ser um risco independente, 

a irmandade de pesquisa pode servir como um escudo coletivo, em um complexo de 

questões de testemunho fílmico. 

 

 


