
Chamada Para Inscrições Na Formação “Nossos Passos” 
Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas 

- 13 Anos 
 
A troca de conhecimento sempre foi um dos pilares em todas as edições. No Encontro de Cinema                 
Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas 13 Anos não poderia ser diferente. 
O maior evento de cinema negro da América Latina, que este ano será on line, apresenta a                 
formação: Nossos Passos. Esta é uma oportunidade inédita para a participação de pessoas de todo o                
território nacional em suas formações a fim de proporcionar novos conhecimentos ao público de              
acordo com os seus interesses. 
 
Para participar das atividades formativas que acontecerão em nossas redes sociais de 19 a 30 de                
outubro, basta se inscrever. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa história! 
 
As conversas acontecerão via Zoom e, ainda que tenhamos transmissão ao vivo no site do Encontro                
de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas 13 Anos, somente os               
inscritos poderão fazer perguntas, comentários aos curadores e terão direito ao certificado. 
 
Programação formativa 
 
Encontro de Saberes 
Esta atividade promoverá a troca de saberes através de perspectivas geracionais e experiências             
profissionais. De 22 a 30 de outubro, sempre das 10h às 11h  
 
 
Programação 
Dia 22 - Q&A O Cinema de  Sulaymane Cissé  Mediação: Viviane Ferreira  
Dia 23 - Atuação ativa: a experiência de Léa Garcia. Mediação: Val Soriano  
Dia 24 - Tempo de respirar: a confirmar palestrante.  Mediação: Viviane Ferreira 
Dia 25 - Perspectiva do real: o cinema de Thyla Chitunda.  Mediação: Janaína ReFem 
Dia 26 - Inventar é Viver: o cinema de Terence Nance  Mediação: Janaína Oliveira  
Dia 27 - Perspectiva do real: o cinema de Carmen Luz Mediação: Janaina ReFem  
Dia 28 - Memória Negra em Acervos Audiovisuais: com Ana Paula Alves Ribeiro, Débora Butruce               
(ABPA) e Safira Moreira. Mediação: Janaína Damaceno  
Dia 29 - Fundos e Labs afro-diaspóricos: a experiência da Firelight. Com Loira Limbal Mediação:               
Nini Aun 
Dia 30 - Perspectiva do real: o cinema de Yoruba Richen Mediação: Ana Paula Alves Ribeiro  
 
 
Políticas do Olhar, diálogos sobre curadoria e descolonização  
- série de conversas ao vivo com 10 curadores negres do Brasil e do mundo. 
 
Nos últimos anos, o debate sobre curadoria em cinema tem se tornado frequentes nos festivais do                
Brasil e do mundo. No centro deste movimento está a compreensão de que as curadorias, para além                 
das dimensões artísticas e criativas, são também lugares de exercício de poder, impactando             
diretamente na formação das plateias e no universo da crítica cinematográfica. Historicamente,            
esses lugares foram ocupados predominantemente por pessoas brancas e, em grande parte, homens             
cisgêneros, europeus ou euro-descendentes. A ausência de diversidades, sejam de raça, gênero e/ou             
regionais, refletem essa realidade nas programações que vemos em grande parte dos festivais e              
mostras de cinema. 
  



Dando continuidade ao debate sobre curadoria em cinema realizado na Imersão de 2019, o Encontro               
de Cinema Negro Zózimo Bulbul, esse ano, abre as inscrições para os interessades em participar da                
série de conversas ao vivo “Políticas do Olhar: Diálogos sobre Curadoria e Descolonização”.              
Todos os dias, de 22 a 30 de outubro, às 11h, onde curadores negres de diferentes lugares do mundo                   
apresentarão seus trabalhos e suas percepções sobre os desafios de escolher e programar filmes (as               
políticas do olhar) e as possibilidades de descolonização destes processos. 
  
Curadores convidades: Ashley Clark (Inglaterra/EUA), Maori K. Holmes (EUA), Tessa Boerman           
(Holanda), Amir George (EUA), Tatiana Carvalho da Costa (Brasil), Alex Moussa Sawadogo            
(Burkina Faso), Jason Fitzroy Jeffers (Barbados/EUA), Chioma Onyenwe (Nigéria), juntamente          
com as curadoras do Encontro, Ana Paula Alves Ribeiro e Janaína Oliveira. 
 
Programação 
Dia 22 - Reflexões dos processos curadorias do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul - Brasil,                
África, Caribe e Outras Diásporas - 13 anos, para utilização do suporte online em resposta aos                
desafios impostos pela pandemia.  Janaína Oliveira, Ana Paula Ribeiro e Viviane Ferreira 
Dia 23 - Ashley Clark (ING/EUA)  
Dia 24 - Maori Karmel / Black Star Film Festival (EUA) 
Dia 25 - Tessa Boerman (Holanda)  
Dia 26 - Amir George / TrueFalse Filme Festival (EUA)  
Dia 27 - Tatiana Carvalho da Costa / Festival de Tiradentes (Brasil)  
Dia 28 - Alex Moussa Sawadogo  / Afrikamera e Ouagafilm Lab (Burkina Faso)  
Dia 29 - Jason Fitzroy Jeffers / Third Horizon Festival (EUA/Caribe)  
Dia 30 - Chioma  Onyenwe (Nigéria) 
 
Masterclass 
Nossas Masterclass serão uma aulas com especialistas para atualização sobre distribuição e            
economia no mercado audiovisual. 
 
Programação 
Dia 26 - 19h as 20h - Masterclass: Circulação e distribuição de filmes do Caribe. Wally Fall e                  
Severine Catelinon (CinemaWon) 
Dia 28 - 19h as 20h - Impacto da Diversidade na Economia do Audiovisual Global, com Darnell                 
Moore.   Mediação: Ana Maria Gonçalves 
 
 
Inscrições  
As inscrições serão feitas através do nosso site a partir do preenchimento completo da ficha de                
inscrição. Todas as atividades serão oferecidas de forma gratuita, on line/ao vivo (precisa estar no               
zoom durante o horário da formação escolhida para receber o certificado) e podem se inscrever os                
candidatos maiores de 16 anos. 
 
De 13 a 18 de outubro  
Não serão aceitas inscrições fora do período de inscrição. 
 
São 80 Vagas em cada módulo:  

● Encontro de Saberes 
● Políticas do Olhar - Diálogos sobre curadoria e descolonização 
● Masterclass: Circulação e distribuição de filmes do Caribe.  
● Masterclass: Impacto da Diversidade na Economia do Audiovisual Global 

 
 



 
Seleção 
A comissão de seleção desse processo não se responsabilizará pela veracidade de qualquer dado              
fornecido pelo candidato e nem por problemas técnicos que venham a inviabilizar o envio de sua                
inscrição. 
Disponibilidade de vagas, dias e horários são de acordo com o módulo escolhido. A seleção levará                
em conta a paridade de gênero e regional.  
 
O resultado 
A seleção estará disponível em nosso site, redes sociais dia 20 de outubro de 2020. As pessoas                 
selecionadas receberão um e-mail de confirmação, atentem-se as suas caixas de spam.  
 
Certificado 
Os certificados serão distribuídos no último dia de atividade de cada módulo, para participantes              
selecionados, com até 75% de presença no dia e horário da atividade. 
 


