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Resumo: O artigo propõe examinar, a partir da conceptualização do sistema de 
interação sobre a mídia de José Luís Braga, como o cinema boliviano constituiu um 
espaço de crítica da sua mídia a partir do trabalho cinematográfico do cineasta 
boliviano Jorge Sanjinés e o Grupo Ukamau na segunda metade do século XX; e como 
tais aportes teóricos e práticos reverberam até a atualidade em forma de recorrências 
temáticas e estéticas no cinema boliviano. 

Summary: The article proposes to examine, from the conceptualization of the media 
interaction system of José Luís Braga, how Bolivian cinema constituted a space of 
criticism of its media from the cinematographic work of the Bolivian filmmaker Jorge 
Sanjinés and the Ukamau Group in second half of the twentieth century; and how such 
theoretical and practical contributions reverberate up to the present time in the form of 
thematic and aesthetic recurrences in Bolivian cinema. 
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1 Introdução 

 Entre ser ou não ser crítico, o cinema boliviano posiciona-se na primeira opção. 

Tal afirmação pode ser contrastada pela multiplicidade de temáticas e problemáticas 

apresentadas na atualidade do cinema produzido no país, mas atende características 

particulares do seu percurso histórico. A Bolívia não desenvolveu uma indústria 

cinematográfica que convocasse os grandes públicos para o entretenimento. Sem essa 

tradição, o cinema boliviano, desde seu início, teve a característica de ser um cinema 

autoral. Mesmo com certas experiências de institucionalização, é valido afirmar que, na 

Bolívia, a força produtiva do cinema ainda é o empreendimento individual dos cineastas. 

 Tais condições não determinam, mas favorecem o caráter crítico que tentamos 

identificar, pois nesse ambiente disposto para as propostas particulares, os cineastas 

criaram e criam produtos ditados preferentemente por seus modos de olhar a realidade 

social do país. É assim que o crítico cinematográfico Sebastian Morales adota a 

afirmação que fizera o historiador Carlos Mesa em 1989: “… a história do cinema neste 
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país pode ser entendida como a constante procura da identidade nacional.” (MORALES, 

2016, p. 24). O autor acrescenta que, no tempo atual, em efeito, essa é a temática 

principal da sétima arte boliviana. 

 Entendemos tal recorrência temática e problemática como uma crítica social 

característica do cinema boliviano. Mas o que procuramos, desde a perspectiva 

comunicacional, é indagar como essa crítica social pode também ser entendida como uma 

crítica da mídia no trabalho específico do cineasta Jorge Sanjinés e do seu grupo 

cinematográfico Ukamau. Então, vamos rememorar o percurso cinematográfico de 

Sanjinés tendo em vista indicar a teoria e a prática do que ele chamou de “cinema junto 

ao povo”, que tem a ver com o trabalho de adequação dos elementos da linguagem 

cinematográfica às necessidades e particularidades dos sujeitos representados. Isso 

implica a concepção de uma estética que, no presente artigo, propomos como uma 

experiência de crítica da mídia cinematográfica. 

2 O cinema de Sanjinés 

 Jorge Sanjinés é um dos diretores mais reconhecidos do cinema boliviano e 

catalogado pela crítica internacional dentro da corrente do “cinema novo latino-

americano”. Nasceu na cidade de La Paz, na Bolívia, no ano 1936, onde estudou filosofia 

e, posteriormente, formou-se em cinema no Chile. A partir disso começa sua carreira 

cinematográfica no recentemente criado Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB), um 

órgão propagandístico e informativo do Estado criado pelo governo da Revolução 

Nacional de 1952. Sua participação no ICB se estende pela década de sessenta, período 

no qual produziu vários curtas e seu primeiro longa-metragem, Ukamau (1966). 

 Sua experiência no ICB foi a oportunidade para juntar vários cineastas e 

profissionais importantes do âmbito cinematográfico boliviano, com os quais formou o 

Grupo Ukamau, em 1968. O grupo criou uma proposta cinematográfica comprometida 

com os setores populares e com a população indígena do país. Tal projeto foi 

desenvolvido no contexto das ditaduras militares na Bolívia, estabelecidas em um período 

datado a partir do golpe militar contrarrevolucionário de 1964 até o último regime militar, 

em 1982. Durante esse tempo, o grupo produziu vários filmes, trabalhando também na 

difusão do seu material e no compartilhamento e diálogo com diversos atores sociais. 

 A filmografia de Sanjinés e do grupo Ukamau amplia e atravessa a história do 



cinema boliviano, desde a segunda metade do século XX até a atualidade. Entre os longas 

produzidos, temos: Ukamau (1966), Yawar mallku (1969), El coraje del pueblo (1971), 

El enemigo principal (1973), Fuera de aquí (1977), Las banderas del amanecer (1982), 

La nación clandestina (1989), Para recibir el canto de los pájaros (1995), Los hijos del 

último jardín (2004), Insurgentes (2012) e Juana Azurduy, guerrillera de la patria 

grande (2016). Toda essa produção cinematográfica é frequentemente partilhada em dois 

períodos, que têm como ponto de delimitação o filme La nación clandestina. Essa obra 

marca um antes e um depois na filmografia do cineasta e seu grupo devido ao sucesso 

que teve ao concretizar de forma satisfatória a sua proposta estética. 

 O testemunho de todo esse processo de experimentação cinematográfica, das 

ideias que surgiram e do diálogo com o público das comunidades, Sanjinés o registrou 

em seu livro Teoría y práctica del cine junto al pueblo, editado no México, em 1979, 

durante seu exílio fora da Bolívia. Esse texto, além de conter dados importantes sobre 

seus primeiros filmes, marca o programa de ação e os objetivos tanto estéticos quanto 

políticos do grupo Ukamau. Ali também se estabelece a crítica ao cinema convencional, 

chamado de “burguês”, e a necessidade de criar um cinema diferente, ligado às lutas do 

povo e aos seus modos de olhar e representar a sua realidade. Dois anos depois, em 1989, 

toda essa experimentação e as propostas terão sua mais bem-sucedida expressão no filme 

La nación clandestina. 

 Essa parte da história do cinema de Sanjinés é a mais reconhecida e comemorada, 

porém, seus filmes posteriores não deixam de ter uma importância, mesmo que ainda não 

suficientemente estudada. Entretanto, o legado deste cineasta foi tão significativo que se 

constituiu no maior representante do cinema clássico boliviano e estendeu sua influência 

até a atualidade por meio de “gestos formais e discursivos que surpreendentemente se 

mantêm ao longo da história do cinema boliviano” (MORALES, 2016, p.16). Isso quer 

dizer que, mesmo tendo uma variedade de novas ideias e projetos cinematográficos, 

existem certos elementos da tradição estética ligada ao trabalho de Sanjinés que ainda são 

perceptíveis mesmo nas produções que abertamente querem ser afastar dessa tradição. 

Essas são questões que podemos abordar a partir da experiência do primeiro período do 

cinema do grupo Ukamau. 

 



3 A crítica da mídia  

 O processo de reflexão, em Sanjinés, concebe o cinema não só como um meio 

para lutar contra as injustiças sociais, mas também como uma preocupação pelos 

elementos que fazem parte da linguagem cinematográfica. Dessas duas dimensões da sua 

crítica, a segunda é a que nos chama a atenção, pois a preocupação pelos elementos 

formais revela um processo de interação mediática que, segundo o teórico da 

comunicação José Luís Braga, é “crítica” quando se relaciona com algum dos seguintes 

pontos: “a) é crítico porque tenciona processos e produtos mediáticos, gerando dinâmicas 

de mudança; b) é crítico porque exerce um trabalho analítico-interpretativo, gerando 

esclarecimento e percepção ampliada” (BRAGA, 2006, p. 46). 

 Essa crítica da mídia na proposta do autor conformaria um sistema de resposta 

social da mídia ligado a dinâmicas organizativas pontuais e determinadas pelo contexto 

histórico de cada sociedade. Esse terceiro sistema (em relação aos sistemas de produção e 

recepção dos meios) visibiliza processos de resposta social independentemente de tais 

processos produzirem um discurso crítico ou até favorável ao discurso midiático. Isso 

implica que é possível identificar a resposta em diferentes expressões que tenham como 

foco o diálogo e a discussão sobre os meios de comunicação e informação.  

 Nesse sentido, o trabalho de Sanjinés pode ser objeto de uma análise a partir do 

sistema de interação pois questiona sistematicamente os elementos formais de sua própria 

mídia. Expressando uma crítica social da mídia, a proposta de Sanjinés e seu grupo 

Ukamau constituía um espaço de diálogo com o ponto de vista do seu público-alvo, coisa 

que atende uma das condições de uma crítica midiática que tem a ver com reflexão e 

prática coletiva. Desse modo, uma crítica dos meios implica também ações e intervenções 

que difundam as reflexões e questionamentos sobre os meios com distintos graus de 

efetividade. 

A sociedade se organiza para tratar a própria mídia, desenvolvendo 
dispositivos sociais com diferentes graus de institucionalização, que dão 
consistência, perfil e continuidade a diferentes modos de tratamento, 
disponibilizando e fazendo circular esses modos no contexto social. (BRAGA, 
2006, p. 36). 

 
Diante disso, é importante assinalar que, mesmo sendo posto em circulação, o 

trabalho crítico nem sempre está nas mesmas possibilidades de manter uma linha de 

discussão contínua com os produtos midiáticos. A respeito disso, Braga (2006) afirma 



que os efeitos da crítica mediática são “diferidos” e “difusos”. Isso implica que a 

“resposta” aos discursos mediáticos podem adquirir várias significações e atingir seu 

objetivo nem sempre de forma simultânea. Mas o autor faz questão de identificar aqueles 

“trabalhos críticos” que se constituem na “parte dinâmica” do sistema. Sem confundir-se 

com análises de audiências e efeitos, que são pertinentes ao sistema de recepção, a 

proposta se insere em um patamar mais abrangente e complexo, que não se situa 

necessariamente por fora da materialidade das mídias. 

4 Aspectos “críticos da mídia” no cinema de Sanjinés  

 Sanjinés soube, como poucos, refletir sobre seu trabalho e constituir uma teoria a 

partir das suas experiências. Foi a partir daí que se questionou sobre aspectos do fazer 

cinematográfico, como o papel do personagem principal dentro da trama, as fronteiras 

entre o documentário e a ficção, a estrutura básica das imagens (planos) e a função da 

câmera no momento da filmagem (movimentos da câmara). Todas essas questões foram 

problematizadas a partir da vontade de representar a realidade da população nativa de 

forma contrária aos elementos convencionais do cinema e das narrativas europeias e 

estadunidenses. Em outras palavras, era preciso criar uma forma própria de olhar a 

realidade, coisa que implicava refletir sobre a percepção do público-alvo dos filmes. É 

possível identificar quatro aspectos essenciais sobre essa questão. 

4.1 Do personagem individual para o personagem coletivo 

 Desde Ukamau (1966) até La nación clandestina (1989), o desenvolvimento do 

trabalho cinematográfico se torna mais complexo à medida que surgem novas questões. 

No primeiro momento, a afirmação do personagem coletivo como protagonista da 

história corresponde a uma ideia que guarda relação com os modos organizativos da 

comunidade nos povos andinos, em que todos os pertencentes se definem mais por sua 

relação com o grupo do que pela afirmação da sua individualidade. É assim que, logo nos 

filmes (Yawar mallku e El coraje del pueblo), é possível identificar a problematização, 

que Sanjinés interpreta em seus termos: 

Desde a fratura que apresentamos em nossa mecânica narrativa a partir da 
experiência de YAWAR MALLKU — filme que baseou sua linguajem nos 
elementos aprendidos do cinema europeu e norte-americano—, desenvolvemos 
em EL CORAJE DEL PUEBLO uma busca estrutural, mudando a tradição do 
protagonista individual no cinema de ficção para visibilizar o protagonista 



coletivo. (SANJINÉS, 1989, p. 23, tradução nossa)3 
 

 Yawar Mallku (O sangue do condor, 1969) relata a história de Ignacio (Marcelino 

Yanahuaya), um camponês indígena quéchua que se pergunta por que as mulheres da sua 

comunidade têm problemas para ter filhos. Ele comprova que a causa é um grupo de 

médicos estrangeiros, voluntários do “Corpo de Paz” estadunidense que estavam 

esterilizando as mulheres sem seu consentimento, enganando-as como parte de seu 

programa de controle da natalidade. O povo decide expulsar violentamente esse grupo e 

Ignácio é ferido. Ele precisa atenção médica e se dirige à cidade de La Paz, onde se 

reencontra com seu irmão Sixto (Vicente Veneros).  

 Sixto procura ajuda e dinheiro para o tratamento de Ignácio, mas se depara com a 

hostilidade das instituições do Estado e o desprezo dos moradores da cidade. Ele, que 

morou na cidade desde muito jovem, tentando se encaixar e negar sua origem, se 

confronta com a difícil realidade e muda sua forma de pensar. Ignácio morre por falta de 

atendimento e Sixto resolve voltar para sua comunidade de origem para organizar uma 

rebelião. O filme foi baseado em denúncias não atendidas e comprovadas por uma 

comissão universitária que investigou o caso das esterilizações forçadas em comunidades 

indígenas do altiplano Boliviano. Após a apresentação do filme e sua consequente 

repercussão na sociedade e na política governamental, os "Corpos de Paz" foram 

expulsos do país. 

 O seguinte filme, El Coraje del Pueblo (1971), retrata o acontecimento que ficou 

conhecido como “o massacre de São João” e também visa evidenciar atores e fatos 

sistematicamente apagados. Em 24 de junho do ano 1967, os trabalhadores das minas 

festejavam com fogueiras a tradicional noite de São João, apelidada como “a noite mais 

fria do ano”. Ao longo da celebração, os acampamentos mineiros de Catavi e Siglo XX, 

localizados no departamento de Potosí, foram rodeados por tropas militares que 

perseguiram e mataram dirigentes e trabalhadores em geral. O filme recompõe os fatos 

desse acontecimento com os próprios atores e nos locais onde aconteceu o massacre.  

  

                                                 
3 Desde la fractura que presentamos en nuestra mecánica narrativa a partir de la experiencia de YAWAR    
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A quantidade de mortos e desaparecidos nunca foi esclarecida pelo governo 

militar e a justificativa indicava planos secretos de partidos políticos de esquerda e dos 

sindicatos mineiros supostamente interessados em aderir ao movimento guerrilheiro de 

Che Guevara que, na época, estava sendo combatido na região tropical da Bolívia. No 

entanto, a partir dos relatos e da atuação das vítimas, o filme mostra que a situação em 

que se encontrava a população trabalhadora das minas era de uma carência desesperadora, 

o que antecipava uma rebelião maior do que a ocorrida no ano 1952. Segundo os 

protagonistas do filme, essa seria a verdadeira causa do massacre. 

 Em Yawar mallku, Sixto é o personagem que transita da negação de sua cultura 

para a tomada de consciência por meio da tragédia ocorrida com seu irmão, evidenciando 

o ponto de vista ideológico do filme mesmo a partir de uma estrutura narrativa 

convencional. No entanto, em El coraje del pueblo, o personagem principal são as 

vítimas, a população atingida pelos fatos da tragédia que introduzem testemunhas e 

vivências muito potentes. A afirmação do personagem coletivo como protagonista da 

história corresponde a um processo reflexivo relacionado a uma proposta social e política 

que se configura como elemento cinematográfico. Por outro lado, os limites entre a ficção 

e o documentário também vão se tornando menos rígidos de acordo com as necessidades 

impostas pelos fatos sociais.  

4.2 O tencionando os gêneros do real e da ficção 

 Se agora sabemos que o percurso de Yawar mallku para El coraje del pueblo parte 

do personagem individual para o personagem coletivo, também identificamos em ambos 

filmes uma problematização sobre as fronteiras da ficção no cinema. Há uma anedota 

muito representativa sobre Yawar Mallku, que logo se converteu na base do argumento de 

outro filme de Sanjinés (Para recibir el canto de los pájaros, de 1995). Após combinar 

com um líder da comunidade quéchua a gravação de Yawar Mallku na sua comunidade, a 

equipe de filmagem se deparou com uma surpresa: ao chegar ao local depois de uma 

longa viagem, visto que a comunidade ficava longe da cidade, os nativos se sentiram 

incomodados com a presença da equipe.  

 Mesmo havendo o combinado com o representante da comunidade, a população 

local não foi comunicada e se negou a participar no filme — e até tentou expulsar os 

estranhos. A questão tinha a ver com as diferenças culturais pois, mesmo oferecendo-lhes 



um bom cachê pelas participações, os indígenas resistiam às imposições dos cineastas 

citadinos. Distanciados também pelo idioma e por uma forma diferente de ver o mundo, 

os visitantes não haviam compreendido que as coisas não funcionam do mesmo modo 

que na cidade. Na comunidade, o líder não determina o que se pode o não se pode fazer; e 

o dinheiro, mesmo sendo importante pelas condições carentes da população, não 

representa necessariamente um benefício.  

 O assunto se resolveu por meio da compreensão do fato por parte da equipe de 

produção, que tentou uma solução que comprometia a realização do filme, mas que era 

pertinente. O povoado foi convocado e foi proposta a consulta ao yatiri (mestre 

conselheiro, vidente) do local para que fosse feito um ritual no qual ele perguntou aos 

seres sobrenaturais se a equipe estava ali por razões ruins ou com intenções de bem. A 

comunidade aceitou e o feiticeiro comunicou que os cineastas eram boas pessoas. Daí 

para a frente, conseguiram fazer o filme com o apoio de todo o povo (SANJINÉS, 1979). 

Com esse exemplo, podemos perceber todo processo que envolve a participação dos 

atores naturais na realização de filmes que pretendem se afastar de uma posta em cena 

programada e artificial. Em El coraje del pueblo, a ideia está mais no nível de negociar o 

roteiro e a construção das cenas, reforçando a necessidade de mostrar fatos verdadeiros, 

mas a partir de critérios que guardam relação com o caráter ficcional do cinema. 

4.3 O primeiro plano fixo e os planos-sequência 

 Durante seu exílio, Sanjinés produziu dois filmes: El Enemigo Principal (1973) e 

Fuera de Aqui (1977). O primeiro, com a maior parte da filmagem feita em Peru, narra a 

história um grupo de camponeses da serra andina que são visitados por um grupo 

guerrilheiro. Para convencer a população de suas ideias e intenções, os guerrilheiros 

prendem um grande proprietário de terras e seu capataz, conhecido por maltratar o povo 

do local e por ter assassinado a um dos moradores da vila. Improvisa-se um julgamento 

popular onde os diferentes pontos de vista são confrontados, tando dos indígenas que 

habitam a comunidade e quanto as ideias políticas dos guerrilheiros. Os presos são 

mortos, o que desencadeia a repressão contra a população.  

 Fuera de aqui, filmado no Equador, conta a história de uma comunidade de 

camponeses que é visitada por grupos evangélicos estrangeiros que oferecem ajuda 

humanitária e, ao mesmo tempo, um processo de evangelização. Simultaneamente, 



chegam funcionários estatais que anunciam o descobrimento de grandes riquezas 

minerais nas terras dos camponeses e propõem torná-los trabalhadores da empresa 

transnacional que explorará esses recursos. Introduzido o desacordo pelo grupo religioso, 

a comunidade se encontra dividida entre os que querem ser parte do projeto da moderna 

empresa e os que querem defender a terra de seus antepassados de uma possível 

devastação. Uma parte é convencida pela oferta de trabalho e a parte dissidente enfrenta a 

repressão governamental. A respeito dos dois filmes, Sanjinés formula suas ideias sobre o 

plano-sequência:  

No ENEMIGO PRINCIPAL, o plano-sequência começa a interpretar o olhar 
do ator coletivo, ao mesmo tempo que se propôs uma participação do 
espectador no interior da cena. Sem fortuna, por limitações técnicas e, muitas 
vezes, materiais — falta de fita —, não se conseguiu concretizar em sua 
plenitude o projeto original que planejava fazer o filme todo com longos 
planos-sequência. Por outro lado, o mesmo acontecia-nos no filme posterior: 
FUERA DE AQUI!!. Ainda não tínhamos resolvido a concepção aperfeiçoada 
do que procurávamos com a implementação do plano sequência. (SANJINÉS, 
1989, p. 23, tradução nossa)4   
 

 A partir daqui, questiona-se a pertinência dos recursos da linguagem 

cinematográfica convencional expressada na nomenclatura dos planos (plano geral, plano 

meio, primeiro plano etc.). Surge, assim, a experimentação do plano-sequência em que a 

câmera se converte em um participante a mais dos fatos apresentados, que também pode 

representar o olhar de um dos personagens. “Enquanto decidimos utilizar os planos-

sequência nos nossos últimos filmes, estivemos determinados pela exigência surgida do 

conteúdo. Tínhamos que utilizar o plano de integração e participação do espectador.” 

(SANJINÉS, 1979, p. 63). A principal crítica do uso do primeiro plano como instrumento 

principal do cinema convencional é o discurso do indivíduo protagonista e isolado que 

esse plano pressupõe. Com isso, questiona-se não só um modo de fazer cinema, mas uma 

perspectiva que tenta valorizar o pensamento localizado (o aqui e o agora). “[...] o 

Primeiro Plano no cinema tem uma leitura icônica dos conteúdos ideológicos da cultura 

europeia ocidental e sua hermenêutica contradiz as concepções comunitárias coletivistas 

                                                 
4 En el ENEMIGO PRINCIPAL el plano secuencia comenzó a interpretar la mirada del actor colectivo al 
mismo tiempo que se proponía una participación del espectador al interior de la escena. Infortunadamente, 
por limitaciones técnicas y a veces materiales —falta de cinta— no se logró plasmar plenamente el 
proyecto original que preveía hacer toda la película en largos planos secuencia. Por otra parte, lo mismo 
nos pasaba en la película posterior FUERA DE AQUÍ!, aún no teníamos resuelta la concepción cabal y 
terminada de lo que buscábamos en la implementación del plano secuencia. 



das outras culturas.” (SANJINÉS, 1989, p.24, tradução nossa).5 

 A convicção de constituir uma proposta coerente sobre a relação entre o objeto 

representado e as formas de representá-lo implica já um nível maior na interpretação e 

prática cinematográfica. O plano-sequência como olhar da câmera que se confunde com 

os participantes sem se tornar o ator protagonista é mais pertinente à cosmovisão 

comunitária das culturas andinas. Portanto, é o modo privilegiado da sua representação, 

que tenta expressar uma visão integradora entre o olhar dos personagens naturais e o 

olhar do espectador. Sanjinés questiona o primeiro plano como o recurso mais eficaz de 

uma narrativa individualista concordante com os valores da sociedade moderna e 

globalizada, porém, não descarta o uso de todos os recursos da linguagem 

cinematográfica, subordinados à lógica da representação comunitária do mundo andino. 

A necessidade de atingir uma obra encaminhada à reflexão se impõe no 
tratamento objetivo como uma consequência formal porque, por exemplo, os 
planos-sequência de integração e participação criam uma distância propícia 
para a objetividade serena. Essa distância é liberdade para pensar, como para o 
protagonista coletivo que não pode submeter-se à tirania do primeiro plano 
porque, fisicamente, não se acha nele nem tem liberdade de ação, que é a 
liberdade de inventar. (SANJINÉS, 1979, p. 64, tradução nossa) 6 
 

 Essas ideias estão presentes em El enemigo principal (1963) e Fuera de aqui 

(1977), mas é em La nación clandestina (1989) que a proposta tem seu maior sucesso. 

4.4 O plano-sequência integral 

 Dentro da filmografia boliviana, o filme La Nación Clandestina (1989) é um dos 

mais representativos, considerado por muitos o melhor filme boliviano. Dirigido e 

roteirizado por Jorge Sanjinés, a obra se inscreve dentro das margens do cinema da ficção, 

mas com a ressalva de que, para o cineasta, esses limites são redefinidos constantemente. 

Ali, estão condensadas as reflexões e experimentações do diretor ao longo de sua carreira. 

À reflexão sobre personagem individual e o coletivo e ao trabalho com atores naturais, 

que recriam fatos que tinham a ver com suas vivências, soma-se ineditamente a 

representação do tempo desde a cosmovisão andina ligada ao plano-sequência.  

                                                 
5 El Primer Plano en el cine tiene una lectura icónica de los contenidos de la cultura europea occidental e su 
hermenéutica contradice las concepciones comunitarias colectivistas de otras culturas. 
6 La necesidad de lograr una obra encaminada a la reflexión se impone en el tratamiento objetivo como una 
consecuencia formal porque, por ejemplo, los planos secuencia de integración y participación crean una 
distancia propicia para la objetividad serena. Esa distancia es libertad para pensar, como lo es para el 
protagonista colectivo que no puede someterse a la tiranía del primer plano porque físicamente no cabe en 
él ni tiene la libertad de acción, que es la libertad de inventar. 



O filme apresenta uma viagem de retorno. Sebastian Mamani (Reynaldo Yujra) 

decide voltar para sua comunidade indígena Aimará, da qual foi expulso ominosamente. 

No caminho, feito a pé, ele relembra os fatos mais importantes e mais dolorosos da sua 

vida. Ao longo do percurso, Sebastian toma consciência de seus erros e está disposto a 

reparar o dano que fez à sua comunidade para, assim, se libertar de seu afastamento. 

Durante toda a viagem, ele carrega uma enorme máscara do Jacha tata danzante, que 

corresponde a uma dança-ritual milenar. Seu objetivo é se reintegrar à sua comunidade 

oferecendo o mítico ritual fúnebre do Jacha tata danzante, que consiste em dançar até 

morrer aos pés de uma alta montanha. Quando criança, ele foi testemunha de uma 

cerimônia similar e essa imagem, gravada em sua memória, é o que o leva a reatualizar a 

tradição.  

 No que tange os aspectos estéticos, a noção do tempo circular das culturas andinas 

é a proposta fundamental do filme. Em Nación clandestina, o tempo é circular, por isso é 

uma viagem de retorno onde o desenlace acaba no mesmo local onde começa o filme. 

Sanjinés acolhe e projeta essas noções do mundo andino e dos aimarás por meio de 

elementos cinematográficos constituindo um plano-sequência integral, que propõe a 

integração temporal do passado e do presente em uma mesma sequência. Esse recurso, 

mesmo não sendo inédito no cinema, adquire uma significação importante pelo contexto 

e pelo discurso a partir do qual é concebido. Uma descrição detalhada pode ser 

explicitada do seguinte modo: 

O momento em que esse plano-sequência se torna integral é quando o tempo 
para de se mover linearmente e o plano pode abranger tanto o passado como o 
presente (…) Sua particularidade reside no fato de que não requer cortes ou 
elipses de montagem, mas sim, com uma simples paneo, travelling, ou outro 
movimento de câmera semelhante, abrange tanto o passado quanto o presente. 
(ESPINOZA; LAGUNA apud MORALES, 2016, p. 35-36 tradução nossa, 
grifo nosso)7 
 

No filme, são três os momentos em que esse recuso é acionado. O primeiro, 

quando Sebastian vê a si próprio abusando de uma mulher que se tornaria sua esposa. Em 

uma segunda ocasião, Sebastian observa o momento em que é expulso de sua 

comunidade quase nu e em cima de um jumento. Por último, o terceiro momento e a cena 

                                                 
7  El momento en que este plano secuencia se vuelve integral es cuando el tiempo deja de avanzar 
linealmente y el plano puede englobar tanto el pasado como el presente. (…) Su particularidad radica en 
que no requiere de cortes ni elipsis de montaje, sino que, con un simple paneo, travelling u otro 
movimiento similar de cámara abarca tanto el pasado como el futuro.   



mais celebrada, após ter dançado até morrer, ele presencia seu próprio enterro como um 

membro da comunidade que assistiu ao seu funeral. Esta última cena representa a junção, 

em um só movimento de câmera, de passado e presente: Sebastian morto no caixão, 

Sebastian presente no seu próprio funeral e Sebastian já integrado novamente à sua 

comunidade. Desse modo, retrata-se a visão do tempo circular vinculado ao agro 

centrismo das comunidades indígenas andinas. 

5 A circularidade e os espaços dicotômicos 

 O trabalho cinematográfico do grupo Ukamau e de Jorge Sanjinés constituíram, 

na segunda metade do século XX, uma proposta estética cinematográfica própria e 

particular. Sebastian Morales (2016) considera que, entre as quatro noções estéticas que 

ele propõe como características marcantes de uma perspectiva estética do cinema 

boliviano, duas pertencem ao legado de Sanjinés: os “espaços dicotômicos” e a “figura 

circular”. Tais elementos, além do tempo e contexto em que foram formulados, estariam 

ainda presentes no cinema contemporâneo, tanto em sua dimensão temática quanto por 

meio dos elementos cinematográficos (estéticos). 

Ao falar do cinema de Sanjinés afirmam-se as noções de espaços dicotômicos e 
a figura do círculo. Os personagens fazem movimentos circulares, de ida e de 
volta para um espaço pensado como próprio e outro pensado como alheio. De 
igual modo, esse deslocamento se faz evidente também nas estruturas circulares 
dos filmes e em alguns movimentos de câmara, em especial com o PSI [Plano 
Sequência Integral], que permite juntar em um só plano uma série de opostos 
complementares. (MORALES, 2016, p. 157, tradução nossa)8   
     

 Evidentemente, encontramos essas características no “cinema clássico boliviano”, 

que tem como características a recorrência temática da identidade nacional e a 

preferência por mostrar o mundo indígena andino (MORALES, 2016). Desde o filme 

Ukamau (1966) até La Nación Clandestina (1989), identificamos esses espaços divididos 

e a volta às origens como narrativa principal. Porém, também podemos perceber tais 

elementos em filmes atuais que utilizam as ideias do deslocamento entre espaços 

dicotômicos e as narrativas circulares. Morales indica que tais elementos do cinema de 

Sanjinés pertencentes ao contexto do espaço andino, contrastando a cidade com o espaço 

                                                 
8 Al hablar de Sanjinés se han planteado las nociones de espacios dicotómicos y la figura del círculo. Los 
personajes hacen movimientos circulares, de ida y de vuelta hacia un espacio considerado como propio y 
otro pensado como ajeno. Asimismo, este desplazamiento se hace patente también en las estructuras 
circulares de las películas y en ciertos movimientos de cámara, en especial con el PSI, el cual permite 
juntar en un solo plano una serie de opuestos complementarios.      



rural e as periferias, são trasladados a outros espaços com motivações diversas: “Se no 

cinema dos anos 90 o altiplano e a cidade de La Paz, ressalvando contadas exceções, 

eram os locais preferidos para filmar, com o vertiginoso aumento dos filmes os espaços 

parecem se multiplicar.” (MORALES, 2009, p. 12, tradução nossa).9    

 Atualmente, no cinema boliviano, os espaços foram se diversificando e 

estendendo a visibilidade de outras regiões, outros âmbitos e atores, embora não tenha 

ocorrido a substituição da ideia de espaços contrastados. Por exemplo, dois filmes atuais 

do cineasta boliviano Juan Carlos Valdivia aderem a tais pressupostos de um modo 

renovado. O filme Zona Sur (2009) descreve a cotidianidade de uma família da elite da 

cidade de La Paz. A casa dessa família é o espaço representado e os personagens são 

apresentados a partir da figura de encerramento. As tomadas são feitas a partir de planos-

sequência que giram o tempo todo, representando um espaço fechado e um tempo 

circular. Nesse caso, recupera-se a ideia do tempo cíclico, mas, para os personagens de 

Zona Sur, isso implica uma tragédia e não uma libertação (como foi para Sebastian, de La 

Nación clandestina).  

 Um outro filme de Valdivia, Ivy Maraey (2013), se desenvolve a partir da noção 

do deslocamento entre espaços dicotômicos. O personagem de Andrés (Juan Carlos 

Valdivia) parte para a região tropical do Chaco boliviano, onde moram os povos 

indígenas guaranis. Junto com Yari (Elio Ortiz), um indígena guarani, ele percorre um 

trajeto que faz um paralelo com a busca do mito guarani da terra sem mal. Para Andrés, 

não é uma viagem de retorno às origens. Pelo contrário, é uma viagem de questionamento 

à sua origem karai (não indígena) para alcançar o encontro com o outro, com o diferente 

em seu próprio contexto cultural. Com esses exemplos, é possível observar que, mesmo a 

partir outras perspectivas, alguns traços do trabalho crítico de Sanjinés tornaram-se 

elementos-chave que são atualizados e reinterpretados no presente. Além da intenção de 

muitos cineastas, os novos estilos, novos espaços e personagens guardam muita relação 

como os elementos mencionados, constituindo-se como repertório e referente do cinema 

boliviano.  

 

                                                 
9 Si en el cine de los años 90, el altiplano y la ciudad de La Paz, salvo contadas excepciones, eran los 
lugares preferidos para filmar, con el vertiginoso aumento de las películas los espacios parecen 
multiplicarse. 



6 Considerações finais 

Após analisar resumidamente as particularidades de alguns dos filmes de Sanjinés, 

podemos evidenciar que trabalho de experimentação e de reflexão constitui uma proposta 

crítica (estética e política) do cinema convencional. O cinema de Sanjinés questiona a 

noção dominante do cinema como entretenimento, tenciona as fronteiras entre formatos 

audiovisuais e busca construir novas formas narrativas a partir das necessidades 

imediatas do contexto (mundo andino). É assim que o trabalho de Sanjinés podemos 

localiza-lo no sistema de interação social sobre a mídia. Um cenário onde se pode dar 

conta daqueles processos de interações sociais nos quais os públicos formam espaços de 

negociação dos discursos midiáticos e seus processos de significação (BRAGA, 2006). 

 O trabalho critico de Sanjinés e seu grupo Ukamau contribuiu para a constituição 

de traços estéticos que ainda são reatualizados no cinema boliviano. Nesses filmes, o 

relacionamento horizontal e o interesse pela problemática social foram determinantes 

para a construção de um cinema novo a partir da participação ativa da população operária, 

de uma classe meia progressista e dos camponeses indígenas. Também foi um fator de 

organização em torno de temas que geraram debate e reflexão sobre a sociedade, a 

política e as mídias. O fato de que a crítica seja feita por meio da própria mídia (o cinema) 

não impede que ela seja legítima e produtiva: “isso apenas evidencia a variedade possível 

de ações de interação.” (BRAGA, 2006, p. 14). 

Diante do que foi exposto no presente artigo, é possível afirmar que, dentro do 

cinema boliviano, constituiu-se uma experiência que pode ser entendida como uma crítica 

da mídia. Adotando o posicionamento do sistema de interação social da mídia, foi 

possível identificar alguns aspectos do trabalho de Sanjinés que prevalecem até 

atualidade e se projetam como rasgos estéticos (a figura do círculo e os espaços 

dicotômicos), reatualizados por cineastas contemporâneos, mesmo os que não estão 

alinhados ao posicionamento político de Sanjinés. Desse modo, a crítica social se torna 

uma crítica da mídia ao estabelecer respostas diferidas e difusas que permitem distinguir 

alguns elementos da identidade cinematográfica boliviana.  
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