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resumo:
No início dos anos de 1960 verificamos o surgimento 
de uma forma de engajamento político nas produções 
cinematográficas de alguns países da América Latina. 
Temas ligados aos problemas comuns dos povos latino-
americanos, como a exploração colonial, a descolonização, 
o neocolonialismo, o subdesenvolvimento e a alienação 
foram recorrentes nessas produções e orientaram seus 
realizadores no projeto de se criar uma nova forma de se 
fazer cinema. Surgia o Nuevo Cine Latino-Americano. 
As principais preocupações dos cineastas vinculados 
a este novo cinema estiveram presentes em diversos 
projetos de libertação, concebidos no decorrer da 
formação histórica dos povos latino-americanos. Este 
trabalho objetiva analisar como se deu a construção de 
um projeto de memória para o cinema latino americano, 
entendendo-o como fruto da relação de um dado grupo 
que se fortaleceu por meio da construção de uma rede de 
sociabilidades.
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revolucionary art on sociability network: building 
a project for the memory of the latinamerican 

cinema

Abstract:
In the early 1960’s we see the emergence of form of political 
engagement in the movie production of some Latin American 
countries.  Topics related to common problems of Latin 
American peoples as colonial exploitation, decolonization, 
neocolonislism underdevelopment and alienation applicants 
were guided in these productions and their makers in the 
project to create a new way of making movies. That was 
the Nuevo Cine Latino-Americano. The main concerns of 
the filmmakers linked to this new cinema were present in 
several projects of liberation, conceived during the historical 
formation of Latino American peoples. This research aims 
to analyze how was the construction of a project memory 
for Latin American cinema, perceiving it as a result of the 
relationship of a particular group that was strengthened by 
building a network of sociability.

Keywords: Nuevo Cine Latin-American; network of 
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No início dos anos de 1960 surgiu uma forma particular de engajamento político 
nas produções cinematográficas de alguns países da América Latina. Temas ligados 
aos problemas comuns dos povos latino-americanos, como a exploração colonial, 
a descolonização, o neocolonialismo, o subdesenvolvimento e a alienação foram 
recorrentes nessas produções e orientaram seus realizadores no projeto de se criar uma 
nova forma de se fazer cinema, o que, posteriormente, foi chamado de Nuevo Cine 
Latinoamericano (NCL). 

Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas do Cinema Novo brasileiro, 
juntamente com Tomás Gutierrez Alea e Julio García Espinosa, em Cuba, Jorge Sanjinés, 
na Bolívia, Fernando Solanas e Octávio Getino, na Argentina entre outros, produziram 
uma filmografia engajada, bem como vários manifestos para o projeto unificador do 
cinema latino-americano. Estes são alguns nomes de cineastas cujas trajetórias individuais 
são capazes de revelar uma identidade no que diz respeito à sua produção artística, às 
suas teorias cinematográficas e aos seus objetivos.2 

Esta pesquisa objetivou analisar como se deu a construção de um movimento 
cinematográfico que se constituiu através de uma dada interlocução de seus integrantes, 
entendendo-o como fruto da relação de um dado grupo que se fortaleceu por meio da 
construção de uma rede de sociabilidades. Procuramos compreender como se formularam 
os discursos em torno de questões vistas como fundamentais para a consolidação do que 
eles entenderam como o Nuevo Cine Latino-Americano. 

discussões conceituais sobre projetos de memória

A discussão sobre a relevância e o papel da memória nos dias atuais sinaliza a escolha, 
por parte considerável da historiografia, de eleger como foco de suas preocupações os 
chamados lugares da memória que nascem e vivem do sentimento que não há memória 
espontânea, e que por isso torna-se urgente criar arquivos, manter aniversários, organizar 
celebrações, justamente porque estas operações não são naturais, pois, como afirma 
Pierre Nora, “sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria”. São eles, 
os lugares da memória, portanto, bastiões sobre os quais se escora toda a escolha do 
lembrar.3 

Nora sinaliza também a problemática dos lugares da memória e da história sugerindo 
uma dialética que, longe de apontar ambas as categorias como sinônimas, as coloca 

2 ESPINOSA, Julio Garcia. La Doble Moral Del Cine. Madrid: Ollero & Ramos Editores, 1996. P.125
3 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo, nº 
10, p. 7-28, dez. 1993.p.13.
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como antípodas. A história seria, portanto: “(...) a representação sempre problemática 
e incompleta do que não existe mais, uma representação do passado, ao passo que a 
memória, um elo atual, um elo vivido no eterno presente” 4  (Nora, 1995: p. 9). 

No caso específico dos cineastas do Nuevo Cine, a relação existente entre os que 
memorializavam e os que vivenciavam esta memória criada (cineastas do movimento 
e militantes), sempre como suporte a ser reverenciado, pode ser interpretada como um 
exemplo pontual de gestão de passados. Portanto, tais memórias são aqui interpretadas 
como ato e sentido, pois, estes utilizarão suas relações ociais, suas redes de sociabilidade 
para buscar uma solidez calcada na cristalização de sua memória e de seus projetos para 
o cinema latino americano. 

Sendo assim, propomos um pensar que ultrapasse a ideia de lugar de memória – 
por demais banalizada pela historiografia corrente - para a de Projeto de Memória. O 
tema se justifica tendo em vista que os cineastas articularam suas ideias e as fizeram 
circular em espaços específicos, criando uma notada rede de sociabilidades, sendo que 
os temas trabalhados diziam respeito à renovação do cinema latino americano, bem 
como sua preservação e ampla divulgação. Dessa forma, visavam garantir o “futuro” do 
movimento, no sentido de tornarem-se herança para as gerações vindouras, reescrevendo 
à sua maneira sobre o passado cinematográfico e gerenciando a circulação de suas ideias 
sobre os temas principais de seu projeto. Os cineastas imprimiram “ato e sentido” aos 
seus discursos buscando conscientemente perenizar sua obra e seus registros.

Mesmo não tendo a intenção de classificar o NCL na categoria do cinema de autor, 
precisamos incluir em nossa pauta de análise a ideia de que os cineastas do Nuevo Cine 
apresentaram reflexões próprias sobre a realidade, podendo assim ser consideradas 
autorais. Dessa forma, para ampliar nossa discussão a esse respeito, torna-se necessário 
realizar algumas ponderações sobre a autoria. Michel Foucault vincula a noção de autor 
ao momento de individualização na história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas 
etc. Trata-se de uma unidade sólida e fundamental: a relação autor/obra. A utilização 
da categoria autor relacionada a um nome próprio expressa um significado especial ao 
discurso. Nesse sentido, Foucault aponta para a ideia de que o nome do autor não é 
simplesmente o nome que o designa, há um discurso formulado que cria uma diferença 
entre o autor como indivíduo e a função-autor que “caracteriza o modo de existência, 
de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade”. 5  

4 Idem, p.15.
5 FOUCAULT, M. O que é um autor? Portugal, Lisboa: Passagem, 1992. p . 45-46.
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Como desdobramento dessa análise pensemos nos recentes escritos do filósofo italiano 
Giorgio Agambem6, ideólogo do conceito “autor como gesto”. Sua concepção se alinha 
com as propostas deste trabalho, pois busca ‘desalienar’, ‘desfetichizar’, humanizar as 
imagens. No nosso caso as imagens em movimento.

No texto “O autor como gesto” retirado do livro de ensaios intitulado Profanações, 
Agambem busca esmiuçar a idéia de que a situação de uma ‘presença ausente’ redefine 
a concepção de autoria. Tal como para Michel Foucault, a percepção de que esta função 
autor caracteriza o modo de existência, de circulação e funcionamento de certos discursos 
no interior de uma sociedade, também se torna o mote das discussões de Agambem. 

Assim, as estratégias e táticas da ação autoral pelo engajamento orientam que, todo 
o circulo da produção do texto visual, seja abordado pela noção de necessidade. Há 
uma necessidade que o registro seja feito, há uma premência de que o acontecimento 
não se perca nos silenciamentos impostos pelos regimes de exceção7.  Por isso, no caso 
dos cineastas estudados nesta pesquisa, em um gesto autoral necessariamente engajado, 
enquadraram a memória produzindo uma história de imagens em movimento. Percebemos 
o mesmo quando nos debruçamos nos manifestos de engajamento publicados pelos 
mesmos cineastas. Há, portanto, uma condição de ‘gesto autoral’ que os diferencia e os 
une, simultaneamente. 

Dessa forma, além de compreendermos esse cinema como uma categoria que permite 
ao diretor assinar um filme como uma obra, - pois há, como dito anteriormente, uma ação 
de engajamento, resultado de um processo criativo - procuraremos considerar o autor de 
cinema um produtor intencional de discursos e um articulador de idéias.

Tomamos assim, como perspectiva, analisar esse tipo de cinema como uma forma 
de expressão artística, que possui uma linguagem própria, composta por elementos que 
produzem significados. Trata-se de ir além da mera fruição, do mero contemplativo.

Assim como os movimentos artísticos, as produções cinematográficas que possuem 
particularidades e desenvolvem teorias passíveis de análise em conjunto são também 
vinculadas a escolas ou movimentos. Entre as décadas de 1920 e 1960, várias correntes 
cinematográficas contestaram a hegemonia do cinema narrativo, entendido como 

6 Giorgio Agambem seguidor de Walter Benjamin e um leitor atento de Michel Foucault é, atualmente, 
um dos mais importantes nomes da renovação do pensamento da esquerda. Sua reflexão refere-se 
aos interstícios da cultura capitalista, na qual indica a ultrapassagem da economia de mercado pela 
universalização do fenômeno do fetichismo em sua estrutura desrealizante. 
7 MAUAD, Ana M. “UNE – somos nós” – a fotografia como gesto, Bahia, 1979. Artigo que integra o 
projeto de pesquisa: Imagens contemporâneas: práticas fotográficas e os sentidos da história na imprensa 
ilustrada (1940-1970). Bolsa de produtividade CNPq. 2009.
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comercial. Surgiram cineastas de vanguarda, como Sergei Eisenstein, investindo nos 
mecanismos de montagem e priorizando o propósito de “pensar por imagens”. São desse 
mesmo período as experiências do expressionismo alemão e do Surrealismo na Espanha 
e na França. Os filmes de vanguarda geralmente definem-se pela estética diferenciada e 
pela produção artesanal que realizam, de forma independente sem a interferência nem 
financiamento dos grandes estúdios e da indústria cinematográfica. Na década de 1950, 
a vanguarda cinematográfica expressava-se através do neo-realismo italiano. Vittorio De 
Sica, Luchino Visconti, Roberto Rossellini foram alguns dos cineastas que produziram 
no contexto do pós Segunda Guerra e priorizaram em seus filmes a descrição real da 
sociedade, tematizando suas desigualdades e injustiças. São produções sem recursos 
de montagem e com tomadas realizadas fora dos estúdios.  A partir do final da década 
de 1950, o cinema francês também tornou-se referência através dos filmes da Nouvelle 
Vague. Nomes como os de Jean-Luc Godard e de François Truffaut consolidaram o 
chamado “cinema de autor”. 

Essa postura de vanguarda pode ser detectada nas obras e ações dos cineastas que aqui 
destacamos. São posicionamentos políticos conjugados às inovações estéticas, primando 
por declarar sistematicamente a ruptura com o sistema vigente e com a fórmula linear, 
narrativa e hegemônica de fazer cinema. 

A associação do Nuevo Cine com a ideia de espaço de sociabilidade, vanguarda e cine 
moderno encontra no Instituto Cubano de Artes de Industria Cinematográfica, ICAIC 
– um exemplo significativo. Este espaço que congregou cineastas de nacionalidades e 
estéticas cinematográficas diversas será mais bem apresentado a seguir.

icAic: um espaço para a construção de uma identidade revolucionária latino-
americana

Nosso propósito neste item não é historiarmos a constituição ou formação do Instituto8.  
Nosso enfoque é percebermos como o ICAIC se consubstanciou como um importante 
espaço de trocas e fomento de uma dada rede de sociabilidades que visava construir uma 
identidade para a cinematografia latino-americana. 

8 Alguns trabalhos acadêmicos realizaram essa tarefa, destacamos aqui as teses de Nuñez, Fabián Rodrigo 
Magioli. O que é Nuevo Cine Latino-Americano? O cinema moderno na América Latina segundo as 
revistas cinematográficas especializadas latino-americanas. Tese de doutorado. UFF, 2008. e de VILLAÇA, 
Mariana. O Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica – ICAIC  e a política cultural em Cuba 
(1959-1991). São Paulo: Alameda, 2010.
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Como anteriormente mencionado, nos anos 1960, cineastas argentinos, chilenos, 
cubanos e brasileiros, tais como Fernando Solanas, Fernando Birri, Miguel Littín, Julio 
García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea, Glauber Rocha, adotaram para si um desafio 
comum: a criação de um novo cinema latino-americano, que fosse esteticamente 
original, consolidasse uma identidade própria no panorama internacional, e que tivesse 
como projeto subjacente a reflexão sobre os problemas peculiares à América Latina 
como o subdesenvolvimento, o abuso do poder, as grandes desigualdades sociais, o 
autoritarismo, a luta pela democracia e, tangenciando todas essas questões, o papel do 
intelectual e do artista nesse cenário.

É neste contexto que se consolida o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficos 
(ICAIC), que nasce como a proposta de se tornar um espaço de construção da memória 
revolucionária, influenciando e subsidiando a criação de redes plurais de sociabilidade. 
Espaço de construção da memória revolucionária, este instituto foi o centro a parir do 
qual se consolidou a rede de sociabilidade dos cineastas estudados neste trabalho. Ponto 
de partida e refluxo das ideologias expressas em cada filme, cada manifesto, o ICAIC 
fomentou a luta desses cineastas latino-americanos na construção de uma cinematografia 
autoral e antiimperialista. Cabe lembrar que entre os anos de 1968 e 1972 o Instituto 
pode vivenciar um período de liberdade e pesquisa estética. Áreas como a literatura e as 

artes plásticas já haviam sido inseridas de forma 
impositiva no formato do realismo socialista 
desde 1961, quando houve a adesão da ilha ao 
modelo socialista soviético. Em 1972 o ICAIC 
também foi obrigado a se submeter a esse 
padrão suas realizações passaram a concentrar-
se em temáticas sócio-históricas sem novidades 
estéticas. 

O lugar que o Instituto ocupou na história do 
meio cultural cubano pós-revolução é peculiar, 
pois, diferentemente dos demais institutos de 
cultura que eram subordinados ao Ministério da 
Educação, praticamente não havia interferência 
administrativa deste sobre o ICAIC. 

Criado apenas 83 dias após a Revolução, pela 
lei 169, de 24 de março de 1959, o ICAIC, foi 
dirigido por Augusto Guevara até 1982, quando 
este cedeu espaço para Julio Garcia Espinola, 
que o dirigiu por duas oportunidades: de 1982 a 
1991  e depois de 1992 a 2000. A ideia de que o 
cinema era uma ferramenta de argumentação e 

Figura 1 capa da revista cine 
cubano, edição comemorativa dos 

50 anos do icAic
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cooptação política privilegiada orientou toda a ação do instituto. A propaganda ideológica 
construída a partir do cinema foi usada didaticamente para “educar o povo”, com relação 
à Revolução e à necessidade da postura anti-imperialista.

No ICAIC, além de Alfredo Guevara, os cineastas Tomás Gutiérrez Alea, conhecido 
como “Titón”, e Julio García Espinosa nutriram significativo contato com a obra e as ideias 
do cineasta brasileiro ao longo da década de sessenta. Após a divulgação de “Estética 
da Fome”, manifesto originalmente escrito como comunicação para a V Rassegna del 
Cinema Latino-Americano, realizada em Gênova, em janeiro de 1965, não foram poucos 
os espaços de discussão que se abriram em congressos e revistas para o debate desse 
manifesto estético e, por conseguinte, do próprio cinema latino-americano. Além de 
eventos promovidos na Itália, os I e II Encuentros de Cineastas Latinoamericanos em 
Viña del Mar, em 1967 e 1968, constituíram importantes fóruns de debate.

Encontramos em inúmeras produções cinematográficas cubanas do final da década 
de sessenta traços muito semelhantes aos dos filmes do Cinema Novo (câmera livre, 
enquadramento pouco convencional, montagem fragmentária, narrativa alegórica, etc.), e 
existem diversos artigos e depoimentos, como a publicação pelo ICAIC de uma “Revisión 
Crítica del Cine Brasilero”, escrita por Glauber Rocha, que acompanham a repercussão 
de sua “Estética da Fome” no país. Já Tomás Gutiérrez Alea, naquela época já consagrado 
como um dos mais respeitados cineastas cubanos, publicou nos anos oitenta uma teoria 
por ele batizada de “Dialéctica del Espectador”. Apesar de afirmar que cabia ao cinema 
extrapolar a representação da realidade, concordando com a crítica glauberiana ao neo-
realismo italiano, Gutiérrez Alea enfatizava a responsabilidade do cineasta na tarefa da 
conscientização política, numa perspectiva diferente do posicionamento de Glauber. 
Dizia ele: “O cinema deve cumprir sua função social como espetáculo em primeira 
instância. Mas, além disso, pode — e deve — cumprir uma função de mobilizador da 
consciência do espectador. O cinema mais eficaz enquanto obra de arte o é também em 
sua função mobilizadora”9

Diferentemente de Gutiérrez Alea, que partira das teorias de Glauber mas direcionara 
sua reflexão para defender um meio-termo entre o cinema político e o cinema-espetáculo, 
acreditando ser função inerente a essa arte a criação de uma nova realidade a partir da 
sua própria “irrealidade”, García Espinosa, que viria a ser diretor do ICAIC e vice-
ministro da Cultura, fazia uma leitura mais engajada da obra de Glauber, salientando o 
que nela havia de comprometimento com o caráter de protesto, denúncia e disposição 
revolucionária.

Independentemente das nuances que o cinema latino-americano adquiriu, acreditamos 
que o interessante dessa emaranhada trajetória, impossível de descrever inteiramente, 

9 ALEA, T. Gutierrez. Dialética do espectador. p.5
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tenha sido a intersecção de ideias, a sobreposição de propostas, as influências recíprocas 
e certos enlaces e desenlaces, como o abordado no caso de Glauber e o cinema cubano, 
que formaram a teia que até hoje o sustenta. Acompanhar cada fio dessa teia, cada 
cineasta em suas buscas coletivas e individuais é, sem dúvida alguma, uma tarefa cujo 
resultado nos revela muito das vicissitudes de uma América Latina em transe 10. 

Órgão governamental responsável pela atividade cinematográfica da ilha, o ICAIC 
passa a açambarcar, no decorrer do processo revolucionário, as áreas de produção, 
distribuição, exibição, conservação e formação cultural e técnica, com a publicação de 
livros e periódicos específicos. O pesquisador Fábian Nuñez chama a atenção para o 
fato de que a publicação da revista Cine Cubano, surgida em 1960, como periódico 
oficial do ICAIC, foi determinantes para consolidação do expediente de manutenção das 
ações político-culturais relacionadas ao movimento revolucionário. Essa nova produção 
fílmica manifestará uma diferença qualitativa em relação ao que se realizava antes, 
expressando, por conseguinte, um caráter considerado moderno, no seu sentido estético-
político-ideológico.

Em sua tese, Nuñez constrói certa anuência sobre o texto de Mariana Villaça, de onde 
se destaca o seguinte elemento: o fato de que o ICAIC sempre manteve uma “autonomia 
relativa” frente às pressões do governo. A partir de 1967, o que se verifica é uma maior 
aproximação dos cineastas cubanos com seus colegas latino-americanos. É nesse 
contexto de discussão estética e política que se cria esta rede de sociabilidade alimentada 
pelo ideário de um Nuevo Cine Latino-americano.

Este discurso será empregado e reapropriado por outros cineastas de outras 
nacionalidades latino-americanas, comprovando o foco de nossa tese, de que não só 
no discurso, mas, sobretudo na ação prática, estes cineastas conviviam dentro de uma 
relação social de bastante aproximação. Havia sim uma cobertura comum a todos estes 
cineastas: o ideário de liberdade e anticolonialismo, binômio expresso em grande parte 
dos filmes dos institutos criados para este fim nos países latino americanos.

Uma das primeiras, senão a inicial tarefa do ICAIC além de elevar o gosto estético do 
público, era lutar contra a hegemonia do cinema comercial, “comercialista” para usarmos 
um termo de Garcia Espinosa. Buscava-se divulgar as mais diversas cinematografias sem 
preconceitos estéticos ou ideológicos. O governo instituído com a Revolução, em 1959, 
ambicionava promover em Cuba, um grande desenvolvimento e ampla popularização 
dos bens culturais. Por isso, nos princípios dos anos sessenta a prioridade dada às artes 

10 Parafraseamos propositalmente aqui o filme Terra em Transe de Glauber Rocha e ressaltamos que 
resultados mais substanciais da pesquisa podem ser vistos na tese América em Transe, por nós defendida 
no PPGH da UFF.
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que poderiam ser facilmente atingidas pelas massas – sobretudo o cinema – para que 
a propaganda política do novo governo abarcasse uma grande quantidade de pessoas. 
Nesse sentido, o ICAIC foi planejado como um verdadeiro complexo cinematográfico.

Concordamos com a historiadora Mariana Villaça para quem no decorrer dos anos 
1960 há no ICAIC um crescente abandono da valorização dos “cinemas novos!” europeus 
(o cosmopolitismo característico da primeira fase do instituto) dá espaço ao “resgate 
das identidades nacionais”, em busca do caráter singular cubano e latino americano, 
com mais ênfase a partir de 1968. No entanto, a despeito da maioria dos trabalhos 
acadêmicos sobre o instituto que apenas vislumbram seu caráter apologético com relação 
à identidade anti-imperialista, é preciso que se diga que, tal como sinaliza a pesquisa de 
Fábian Núñez, a “defesa em prol de uma “cinema político”, ou de intervenção política, 
como se fosse o verdadeiro cinema latino americano constitui um raciocínio dogmático, 
cujos frutos são, no melhor dos casos a criação de estereótipos”. 11  Ele sugere que, a 
radicalização política nos filmes latino americanos ocorrida a partir da década de 1960 
e reproduzidas em parte pelo próprio ICAIC pode acarretar o argumento de que toda e 
qualquer produção latino americana para ser, necessariamente, “latino-americana” deve 
ser antes de tudo, “política”. 

A assertiva de que a filmografia latino-americana não pode ser analisada conforme os 
mesmos critérios das realizações estrangeiras (europeias e, sobretudo, hollywoodanas) 
talvez seja a principal herança deste NCL. Por isso, não podemos negar que o mote 
fundamental desta cobrança de “politização” das obras audiovisuais  dos países latino-
americanas é a fundamental questão da “identidade nacional”  que, sem dúvida estimula 
os debates neste subcontinente desde o século XIX. Uma das variantes deste debate de 
apropriação identitária se dará, a partir da apropriação da ideia de um cinema autoral, 
ou, “cinema de autor!”

O próprio Getino frisaria que em muitos casos “o cinema político” é um tipo de “cine 
de autor”.  A apropriação deste ideia torna possível uma distinção qualitativa das obras 
em relação à cinematografia anterior (sobretudo a parti dos cineastas pertencentes a este 
NCL). Consideramos como ponto de condensação o texto publica em 1965 por  Glauber 
Rocha, intitulado: “Estética da Fome”. Neste texto, Glauber rompe com as barreiras 
especificamente brasileiras e lança um olhar mais complexo sobre o que ele entendia 
sobre a ideia de Cinema Novo. 

O que tornou essa ideia possível (um cinema com dimensões plurais e pontos de 
convergência com outros países) foi a assimilação e o uso de alguns conceitos do 
antilhano Frantz Fanon, sobretudo em dois conceitos chave: o anticolonizalismo, a partir 

11 NUÑEZ, Fábian. Op Cit. p.7.
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da definição de colonialismo como violência, e o processo de descolonização como 
forma de libertação deste julgo colonial. Portanto, tal como se apresenta, o NCL é um 
corpo coerente de ideias que manifesta, de forma fiel, os questionamentos que agitavam 
essa geração.

Por meio da análise de documentos, revistas, depoimentos, críticas e alguns filmes 
que repercutiram especialmente os dilemas e questionamentos dos intelectuais cubanos, 
esse Instituto, pelo qual circularam muitos cineastas latino-americanos e europeus, foi 
palco de debates, disputas políticas e diversas polêmicas envolvendo filmes e tendências 
estéticas, como o realismo socialista e a nouvelle vague. 

Entendemos que para analisar o ICAIC não seria suficiente apenas a seleção e a 
interpretação de seus cineastas ou suas posturas ideológicas (do que tratam, como se 
comportaram, porquê da seleção deste ou daquele tema em seus filmes), mas antes 
disto, tornou-se fundamental inventariar, analisar e estabelecer correlações sobre alguns 
nomes representativos desta rede de sociabilidade formada a partir da constituição deste 
instituto, criador de uma cinematografia engajada. 

A rigor, a construção do argumento que sustenta este trabalho obstina-se em detectar as 
peculiaridades que fizeram deste instituto um centro de difusão e espaço de sociabilidade 
de um grupo seleto de cineastas que privilegiou um modelo coletivo de construção de suas 
rubricas, resultante, em grande medida, dos limites impostos pelo momento histórico em 
questão. Outro dado relevante é que a manutenção desta memória libertária/contestatória 
também fez parte das pretensões de muitos destes produtores da ideia de Revolução. 
Aliás, muitos dos cineastas vinculados ao instituto, a exemplo de Alea manifestaram 
seu apreço pela necessidade de massificar a ideologia libertária por meio de seus filmes, 
construindo assim, uma maneira de tentar impor sua “presença no campo de forças”.

De maneira similar torna-se possível afirmar que esses cineastas engajados possuíam 
uma consciência clara de que participavam de uma classe heterogênea, em um momento 
sui generis. Tinham eles certamente clareza sobre esta condição. Por isso, outros 
elementos devem ser aduzidos a este contexto de análise sobre o ICAIC de modo que 
nosso conhecimento sobre o instituto possa ser ampliado, visando uma percepção mais 
abrangente deste ethos revolucionário/libertário latino-americano.

Em consonância com a opinião de seus idealizadores, o cinema engajado latino-
americano deveria ser compreendido e analisado de maneira diferente das cinematografias, 
ditas, centrais. Logo, o elemento chave para o entendimento dessa proposição é a ideia 
de identidade nacional. Este olhar distinto fugia da interpretação universalista, segundo 
o qual todas as cinematografias eram idênticas, independentemente da sua origem. O 
elemento nacional vai ao mesmo tempo aproximar as filmografias latino-americanas, 
inicialmente as diferenciando da europeia e norte-americana, e em segundo plano 
construindo uma amarra de solidariedade que que unia, aproximava, interligava os 
cineastas em questão.
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Nesse sentido, o elemento nacional, (simultaneamente, diferenciador e aglutinador) 
se vincula ao seu oposto flagrante: a assertiva preponderância da cinematografia central 
(sobretudo norte-americana) e uma explícita necessidade de enfrentar essa penetração 
cultural maciça, em prol de uma maior consciência sobre os problemas e realidades 
latino-americanos. A percepção, compreensão e proposição e mudança dessa realidade 
de dominação, acaba por criar mecanismos alternativos de manutenção e fortalecimento 
do elemento nacional.

Outra característica fundamental posta em evidencia pelo ICAIC é sua percepção 
epistemológico-política. A conscientização de seu papel transformador, ou pelo menos 
anti-alientante (?) sempre foi o mote de muitas das narrativas exibidas nessa filmografia 
revolucionária latino-americana. Nesse sentido, a constituição dessa rede de sociabilidade 
entre os cineastas aqui estudados só foi possível graças ao entendimento de que o filme, 

Figura 2 Che Guevara durante as filmagens de História da Revolução filme de
tomás Gutierrez Alea
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em todos os casos estudados, foi sempre usado como instrumento de conscientização das 
massas, ou melhor, como ponte de “conscientização” do povo sobre a necessidade das 
revoluções, seja elas em quaisquer países, sob quaisquer focos.

Um terceiro elemento que corrobora a ideia do ICAIC como foco de sociabilidade seria 
o fato de se tomar a análise do universo cubano e estendê-lo aos demais países formadores 
dessa ideologia anti-imperialista é bastante significativo, mostrando a ascendência que a 
Revolução teve nos demais países latino-americanos. O fato de todos os países terem o 
conhecimento dos fatos históricos relacionados à Revolução, seus processos e porquês, a 
fim de saber refutar as inverdades lançadas em circulação pelos adversários; ou ainda, a 
utilização do distintivo do anti-imperialismo, como mote de aproximação, se coadunava 
com a necessidade desses cineastas mostrarem em seus filmes um mundo subordinado à 
lente da igualdade. Portanto, todos esses elementos se tornariam o mote financiado pela 
militância como um papel fundamental na consolidação do cenário de contestação anti-
imperialista. 

Os cineastas arrolados neste bojo sempre partiram do pressuposto de que o cinema 
tinha uma missão, e a missão passava inevitavelmente pela consciência das massas. As 
trocas, réplicas e tréplicas desses cineastas, seja nos escritos das revistas especializadas, 
seja nos manifestos, ou, sobretudo nos roteiros de seus filmes apontam para a realidade 
de uma sistemática coordenação nas falas e tons. Por isso, insistimos na análise de que 
o Instituto de Cinema se consolidou como um espaço de trocas e reapropriações das 
necessidades político-culturais latino-americanos ao longo das décadas 1960/70.

Como exemplos da materialização do ICAIC como fomentador dessa rede de 
sociabilidades, alguns artigos publicados na revista Cine Cubano sinalizam com clareza tal 
expediente. Destes podemos destacar: “Viña del mar e el nuevo cine latino-americano”; 
“Resumo de las resoluciones del I Encuentro de cineastas latino-americanos” (Cine 
Cubano, n° 42,43 de 1967); “Revolucion e la revolcuion del nuevo cine latino-americano”, 
de Fernando Birri, (Cine Cubano, nº 49, 1968). Também da mesma revista, destacamos 
o texto de Cris Maker, “Declaraciones del cine latino-americano em Pesaro”; “Cine en 
el Tercero Mundo” , texto de Hugo Alfaro, (Cine Cubano, nº 59, 1969). De Mario Jacob, 
“Cine para los latino-americanos” (Cine Cubano, 60, 1970); Entrevista com Miguel 
Lettin: “Nuevo Cine, nuevas realizaciones, nuevo filmes” e de Otavio Cortazar, “Viña 
del mar, pequena mesa redonda com estuientes del cine latino-americano”, ambos em 
(Cine Cubano, nº 63-65, 1971). 

De Daniel Diaz Torres, destacamos: “El leon tuienes siete cabezas. Uma conversa 
com Glauber Rocha”; VEGA, Pastor. “El nuevo cine latiboamericano. Algumas 
características de su estilo”. 27-39 e “Somos herdeiros de La revolucion”. Entrevista 
com Glauber Rocha. 40-46; além de Carta de Glauber Rocha. 1-11, todas presentes 
em (Cine Cubano, 71, 1972). Finalizando, “La hora de los hornos. Informe per grupo 
Cinema Liberacíon”. SOLANAS, Fernando y GETINO, Octavio. 28-29; “Venezuela: 
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por um cine anti-imperialista”. Entrevista com Carlos Rebolledo. 30-32. (Cine Cubano, 
84-85, de 1973); “Declaracion Del cineastas latino-americanos”. 90 e  “La colônia Del 
Brasil segun Glauber Rocha”. 95-98. (em Cine Cubano 86-87-88, de 1973).

Nessa dinâmica da representação como elemento das configurações simbólicas desse 
grupo, o que se define é a maneira com a qual este grupo se expressou e foi identificado. 
No caso específico desses manifestos e artigos produzidos por este grupo, estes 
necessariamente espelham o discurso identitário desses cineastas, pois a relação existente 
entre os mesmos (agentes sociais críticos e transformadores) e os que se destacaram por 
sua ação engajada e suas obras fílmicas, os colocam numa posição de destaque, justamente 
devido às “suas experiências comuns”.  É a partir dessa percepção de experiência comum 
que trabalhamos a dialética que faz deste grupo um exemplo de superação com relação 
ao cinema anteriormente produzido na América Latina. O diálogo dessa problemática 
está em como esses cineastas estão teorizando sua prática cinematográfica. Trata-se, 
portanto de uma experiência de transformação do imaginário deste grupo, evocada por 
uma alegoria que pode ser usada como facilitador da interpretação do real. 

Considerações finais

Em uma análise como a proposta neste trabalho precisamos antes de tudo ter em 
mente uma perspectiva dual: se por um lado tratamos de pessoas, de ideologias e 
idiossincrasias revertidas em modus de se ver e sentir o mundo, de outro buscamos 
compreender como as práticas sociais deste grupo se consolidou (tal como acreditamos) 
em uma rede profícua de sociabilidades distintas, que teve como dinâmica o pêndulo que 
possibilitou-nos perceber as dimensões plurais construídas por este grupo de cineastas 
latinoamericanos, sendo estes protagonistas ou coadjuvantes.

São infindáveis as possibilidades de se estudar este grupo, constituído em torno do 
ICAIC. Podemos analisar este instituto por meio de seus integrantes, por meio dos filmes 
que financiou, por meio das relações de seu staff, das brigas hierárquicas e das buscas 
por posições no campo de influencias, mas privilegiou-se neste trabalho o entendimento 
de como tais cineastas construíram uma dada rede de trocas efetivas e simbólicas que 
acabou por marcar de maneira indelével a participação de todos estes atores na história 
do instituto. A construção de uma perspectiva revolucionária, contestatória, engajada, 
possibilitou a esses latino-americanos estabelecer uma pauta de contradição frente ao 
poderio econômico-cultural hegemônico (leia norte-americano) de maneira a sustentar 
um tipo específico de fazer e mostrar os feitos de uma América-Latina que começava a 
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se conhecer como alternativa viável, sobretudo ideológica e culturalmente.12

Cuba aparece como epicentro cultural, pois todas as ousadias estéticas e excessos 
poderiam ser perdoados ou justificáveis, durante o período aqui estudado, na medida 
em que o propósito de se defender a Revolução e seus mitos fosse declarado. Assim, até 
mesmo o discurso de Glauber era aceito em nome da bandeira da “arte revolucionária” 
por ele empunhada e recomendada aos demais cineastas cubanos ou não. Estes, segundo 
suas palavras, deveriam se abrir ao “misticismo libertador latino-americano”, já que “a 
mais forte arma do revolucionário é o irracionalismo libertado”.13  

As ideias de Glauber nessa época reverberavam internacionalmente e tinham grande 
aceitação. Alguns cineastas latino-americanos chegaram a colocá-lo como o ideólogo 
do Nuevo Cine Latinoamericano, fato reiterado, por exemplo, numa entrevista realizada 
em Cuba, em 1971, com o cineasta chileno Miguel Littín, que ratificava o slogan “Uma 
ideias na cabeça, uma câmera na mão”, conclamando os cineastas a seguirem o mote 
cinemanovista.14 

Assim, analisando textos, ensaios e artigos escritos por esses autores tornou-se 
possível detectar desejos comuns em suas tentativas de definição dos objetivos do novo 
cinema latino americano. Dentre tais anseios podemos dizer que o que se concretizou 
foi o de criar um discurso próprio, libertador, de maneira que este, além de instrumento 
conscientizador, fosse também uma “voz” ecoante que promovesse espaços de crítica 
e reflexão. Atingindo ou não o grande público esses cineastas reabilitaram a ideia de 
América Latina como “Pátria Grande”, como costumava se referir Fernando Birri, e, com 
seus projetos de memória, conseguiram se consolidar como referências fundamentais 
e também fundadoras da cinematografia latino americana. Consideramos que este 
conjunto de cineastas, por se constituírem como um movimento não se prendeu somente 
à arte cinematográfica para expressarem seu pensamento, mas produziu também um 
considerável material escrito, além de diversas declarações, capazes de revelar muito de 
seu projeto transformador. 

A opção por um cinema engajado abriu um campo de possibilidades favorável para 
aqueles cineastas que discutiam sobre cinema e queriam mudar as formas de produção 
cinematográfica na América Latina, mas, até então, não dispunham de ferramentas 

12  Para nos aprofundarmos nesta ideia um interessante exercício é a leitura do segundo capítulo do livro de 
Borrero: Todas las películas del ICAIC del A a la Z. BORRERO, Juan Antonio García. cine cubano de 
los sessenta: mito y realidade. Libros del Ultramar, Festival de cine  ibero-americano de Huelva Ocho y 
Medio, Libros de Cine. Madrid, 2007, p.162.
13  Rocha, G. Apud AVELLAR. Op. cit., pp. 88, 90.
14  Cuba Internacional, La Habana, julho/1971. Apud AVELLAR. Op. cit., p. 169

www.revistacontemporaneos.com.br

15



ou interlocução para levar a cabo tal 
projeto. Então, unidos em torno de um 
projeto de transformação, os cineastas 
deste grupo iniciaram suas produções 
marcadas pelas características de denúncia 
e conscientização. 

Queriam inserir a arte cinematográfica, 
no contexto cultural latino-americano, 
como a concebiam: livre das imposições de 
mercado, cercada pelo compromisso com 
a “verdade revolucionária e libertária”. 
A verdade, para eles, era a verdade do 
subdesenvolvimento, das agruras e das 
belezas da periferia. Almejavam enfocá-la 
para que, através dela, surgisse a consciência 
do papel social dos homens na causa pela 
sua libertação da mentalidade colonizada, 
que os relegava a todas as formas de miséria 
e indigência.

Consolidou-se, assim, na esfera da 
produção cultural, uma geração responsável 
por um movimento cinematográfico 
que construiu seu projeto com originalidade, ao romper com as formas de produção 
predominantes, e, principalmente, por ter a convicção de estar realizando filmes 
“descolonizados”, “conscientes da realidade do subdesenvolvimento”. Para que se 
consolidasse o projeto destes cineastas, foi preciso mostrar ao público, à crítica e aos 
produtores do cinema estrangeiro a alteração que pretendiam causar. As propostas 
contidas em seu projeto transformador corroboravam as características presentes no 
cinema moderno, consolidando um “cinema obra de arte engajada”, inovador ao permitir 
a expressão de um estilo próprio aos latino-americanos. 

 Recuperar as trajetórias individuais desses cineastas, bem como, redesenhar suas 
relações de sociabilidade foi um exercício prazeroso e inquietante, pois, simultaneamente 
que me aproximava dos atores sociais em questão, me impunha uma questão de fundo: 
como interpretar os projetos, manifestos, entrevistas e cinematografias sem me perder na 
imersão do objeto estudado? Como criar o necessário distanciamento, uma vez imersos 
nas questões que julgamos mais representativas, mais significantes? Talvez tenha sido 
este o maior dos desafios enfrentados na redação deste trabalho. Nesse sentido, o conteúdo 
analítico compilado neste estudo, reuniu dados que nos possibilitou situar o movimento 
do Nuevo Cine Latino Americano, sua trajetória e projeto, diante dos acontecimentos de 

Figura 3 cartaz comemorativo com frase 
de Glauber de Glauber rocha
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sua época. 
 A busca pela interpretação desses diferenciados discursos foi fundamental 

para que pudéssemos enxergar na produção cinematográfica desses cineastas latino-
americanos posições convergentes sobre vários pontos de vista. Historiar a trajetória 
deste movimento possibilitou perceber que as trajetórias individuais desses cineastas e 
seus pontos de contato convergiram para um ideário que influenciou outros intelectuais 
e artistas. 

A correlação existente entre o discurso cinematográfico latino-americano e suas 
bandeiras políticas informou as teorias que deram suporte conceitual à pesquisa. Nossa 
principal análise recaiu sobre a relação da teoria com a práxis dos autores do Nuevo 
Cine como uma construção de discurso pautado pela identidade. Demonstramos como 
se construiu esse discurso cinematográfico entendido como de vanguarda dentro das 
particularidades do que se convencionou chamar cinema moderno. Por isso, a criação 
do ICAIC como um lugar de construção da memória revolucionária foi o mote para 
que nossa abordagem focasse a política cultural do estado cubano pós-revolucionário. 
Avaliamos também o cenário em que ocorreu este projeto de revolução dos novos 
cinemas na América Latina, bem como suas recepções e ecos, tendo em vista o fato de 
que, como vimos, pensaram continuamente na construção de um Projeto de Memória. 
Projeto esse que vive hoje sua consolidação, pois notadamente é utilizado como referência 
cinematográfica para as produções latino americanas atuais. Assim, percebemos como 
esse discurso comum foi preponderante na criação de uma identidade cinematográfica e 
passou de “discurso do oprimido” para um projeto de memória vitorioso.

Conclui-se com isso, que a cinematografia latino-americana dos anos 1960 (seus autores, 
manifestos, discussões e inflexões) se constituiu no ápice de uma trajetória de buscas de 
identidade calcada na projeção de um futuro menos subserviente ao chamado mundo 
imperialista. Instrumento de emancipação cultural obteve relativa adesão que durante 
pouco mais de uma década formatou o tipo de cinema que os países latinoamericanos 
construíram. Faltam-nos, agora, maiores estudos sobre seus aderentes, o que certamente 
ampliará os debates sobre as cinematografias e seus projetos de emancipação.  Por isso, 
buscou-se analisar partes desta trajetória, chamando a atenção para o fato de que, com 
ou sem lentes de aumento, a cinematografia latino-americana merece ser mais bem 
conhecida.
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