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“Busco me aprofundar mais na história da África para contar aqui no Brasil, 
já que o Brasil faz questão de desconhecer a história africana. Não quero 
perder o laço com Burkina Fasso, não quero perder os laços entre o Brasil e 
a África através do Cinema. 

Precisamos escrever uma história que englobe a África, a América Latina e o 
Caribe, e eleve a nossa autoestima. Que passe pela nossa trajetória negra, 
mas saindo dessa história de escravidão. Nós temos uma história que precisa 
ser contada através do audiovisual. 

Nós não temos ainda uma produção dentro do cinema que corresponda ao 
número de negros no pais, espero que estes Encontros abram possibilidades 
para nós.” - Zózimo Bulbul (2012) 
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BIZA VIANNA
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“Estamos vivendo envoltos de incertezas e questões a serem resolvidas que 
não permitem uma expectativa alegre. Mas ao direcionarmos os nossos 
olhares para os vestígios e memórias, conseguimos pensar um futuro que 
nos caiba, onde a transformação e continuidade das lutas de raça, gênero e 
diversidades em geral, terão espaços abertos e reconhecidos.

Sabemos que as conexões virtuais, a princípio impostas pela pandemia, 
nos geraram movimentos inesperados e acabaram nos sendo muito úteis e 
produtivas. 

Olhando para hoje, e pensando em desenvolver e seguir a luta e o sonho que 
o Zozimo realizou e nos deixou como herança de continuidade - acreditamos 
em caminhos coletivos, para retomar, com CALMA, as novas possibilidades 
dos Encontros presenciais. “ 
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Entre Vestígios e Futuridades: o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul - 
Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas, 14 anos. 

Em 2020, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul aconteceu pela 
primeira vez em sua história de forma virtual. Estávamos então no primeiro 
ano da pandemia de COVID-19 e muito esperançosas de que no ano 
seguinte voltaríamos às atividades presenciais, ocupando os nossos espaços 
tradicionais na cidade do Rio de Janeiro.  Mas em 2021, a pandemia não só 
se manteve como foi ainda mais terrível, tendo o Brasil chegado, em outubro, 
ao trágico número de mais de 600 mil mortes, sem a possibilidade adequada 
de velar propriamente as pessoas queridas que nos deixaram. A tristeza das 
perdas se potencializa na cruel interdição do luto. 

Assim, como forma de colaborar no processo de cura coletiva que tanto 
precisamos, o Encontro traz como proposta o desafio de celebrar e refletir 
sobre nossa memória, mas também de projetar no porvir o mundo que 
queremos hoje. 

É isso que almeja o tema deste ano, Entre Vestígios e Futuridades: cravar no 
presente os vestígios do passado e as urgências do futuro, as futuridades. Pois 
a pandemia tornou a fragilidade da vida ainda mais explícita e incontornável. 
Então não se trata mais de falar em futuros possíveis. Agora devemos semear 
os futuros necessários. Transitar entre vestígios e futuridades é afirmar o mundo 
do que deve ser e do que precisa ser no hoje. 

11



Mais que um convite, Entre Vestígios e Futuridades é uma convocação para 
de fato transformar o luto em verbo, como dizem, e com isso seguir na aposta 
de Zózimo Bulbul do cinema como uma arma e do Encontro como nosso front 
privilegiado de batalhas. 

Ao mesmo tempo, tem nos interessado olhar para as circulações materiais 
e imateriais, para a memória negra, rastros e sinais mesmo ínfimos do que 
esteve antes. Não estamos apenas apostando no passado ou nos registros das 
memórias e processos de preservação, mas no entendimento da existência e 
suas presenças. O que fica e o que deve ficar. Os vestígios também são da 
ordem do urgente. 

Por esse motivo, alterou-se a tradição  de homenagear uma personalidade, 
evento ou país  de relevância fundamental para os cinemas africanos e da 
diáspora. Neste ano, o Encontro diante do segundo ano da pandemia mundial 
de COVID-19 que atinge a todos nós, mas especialmente as populações 
negras de forma brutal, opta por homenagear a memória daqueles que se 
foram e a resistência daqueles que permanecem.

As Homenagens Plurais deste ano se cristalizam em nomes queridos e 
fundamentais para a cultura negra brasileira. Reverenciamos as memórias de 
Januário Garcia, Sandro Lopes, Nelson Sargento, João Acaiabe, Ubirany Félix 
do Nascimento, Gésio Amadeu, Agnaldo Timóteo, Erika Ferreira, Ismael Ivo, 
Edson Montenegro, Marcelo Reis e de todos aqueles que não mencionamos 
aqui, mas que fizeram a passagem em decorrência da pandemia.
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Nossa homenagem se estende também aos que ficam. Aos familiares e amigos, 
e aos profissionais do cinema negro nacional que seguiram e seguem se 
arriscando cotidianamente no cumprimento de suas atividades.

Para edição de 14 anos, a programação do Encontro contará com 169 
filmes, sendo 129 filmes nacionais, dentre os quais 123 curtas e 6 longas 
metragens e 32 filmes internacionais, sendo 24 curtas e médias e 8 longas 
internacionais. 

Contaremos ainda com as atividades formativas durante a parte da manhã. às 
10h, alternamos as séries Entre Vestígios e Futuridades e Borrando Fronteiras e 
às 11h15min, traremos mais uma edição da série Políticas do Olhar: diálogos 
sobre curadoria e descolonização.

Infelizmente, as condições de segurança sanitária do país não nos permitem 
retomar de forma plena e 100% presencial a herança do abraço, para não 
esquecer do tema proposto pela Direção Artística ano passado. O Encontro 
então acontece de forma online, entre os dias 27 de outubro e 05 de novembro 
e presencialmente no Cinema Odeon, no centro do Rio de Janeiro, nos dias 
05 e 06 de novembro.
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HOMENAGENS 
PLURAIS

JANUÁRIO GARCIA 

ARTHUR WAITE

NELSON SARGENTO

ERIKA FERREIRA

ISMAEL IVO
UBIRANY

EDSON MONTENEGRO

GÉSIO AMADEU

SANDRO LOPES

JOÃO ACAIABE

MARCELO REIS
AGNALDO TIMÓTEO

14



Este ano, alterou-se a tradição  de homenagear uma personalidade, 
evento ou país  de relevância fundamental para os cinemas 
africanos e da diáspora. 

Diante do segundo ano da pandemia que atinge a todos nós, mas 
especialmente as populações negras, homenageamos a memória 
daqueles que se foram e a resistência daqueles que permanecem.

As Homenagens Plurais deste ano se cristalizam em nomes queridos 
e fundamentais para a cultura negra brasileira. Reverenciamos as 
memórias de todos aqueles que fizeram a passagem em decorrência 
da pandemia.

Nossa homenagem se estende também aos profissionais negros 
do cinema que seguiram e seguem se arriscando cotidianamente 
no cumprimento de suas atividades.
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JANUÁRIO GARCIA ARTHUR WAITE

GÉSIO AMADEUJOÃO ACAIABEISMAEL IVO

SANDRO LOPES
FOTOGRÁFO FOTOGRÁFO

ATORATORCOREÓGRAFO

CINEASTA
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ERIKA FERREIRA NELSON SARGENTO

MARCELO REISAGNALDO TIMÓTEOUBIRANY

EDSON MONTENEGRO
ATRIZ CANTOR

FUNDO DE QUINTAL CANTOR DIRETOR CULTURAL

ATOR
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vestígios / memória

Não estamos apenas apostando no passado ou nos 
registros das memórias e processos de preservação, mas 
no entendimento da existência e suas presenças. O que 
fica e o que deve ficar. Os vestígios também são da ordem 
do urgente. 
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futuridades

  Como forma de colaborar no processo de cura coletiva 
que tanto precisamos, o Encontro traz como proposta o 
desafio de celebrar e refletir sobre nossa memória, mas 
também de projetar no porvir o mundo que queremos 
hoje. 

Então não se trata mais de falar em futuros possíveis. Agora 
devemos semear os futuros necessários. Transitar entre 
vestígios e futuridades é afirmar o mundo do 
que deve ser e do que precisa ser no hoje.
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ACERVO
AFROCARIOCA
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acervo afrocarioca
Desde 2020, como parte dos processos impostos pela pandemia, arregaçamos 
as mangas e partimos para trabalhar em nossos vestígios, memorias e historias. 

O Centro AfroCarioca de Cinema tem sido território de pertencimento da 
cultura preta desde a sua fundação em 2007 por Zozimo Bulbul, através 
da exibição de filmes, intercâmbio com artistas nacionais e internacionais, 
palestras e seminários com temáticas que abordam ancestralidade, raça, 
gênero, memória, autoestima, religiões e todas as manifestações de cultura 
de matriz africana.  

Começamos então o trabalho de catalogação e preservação de acervos 
reunidos ao longo de 14 anos, abrangendo o material físico e digital, dividido 
em três segmentos: 
Zózimo Bulbul em Primeira Pessoa; 
O Centro AfroCarioca de Cinema 
Os Encontros de Cinema Negro.

Este material será disponibilizado em etapas, divido em camadas de 
profundidade diversas que acompanham a pesquisa e construção do acervo 
virtual e físico, que gradativamente estarão disponíveis ao público em nossa 
sede e site. 

Agradecemos o apoio da Ibirapitanga a construção deste legado e esperamos 
que nas proximas camadas, continuemos juntos nesta parceria. 
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EQUIPE

Vitor José

“O Encontro de Cinema Negro e o Centro AfroCarioca de Cinema Zózimo Bulbul a 
cada ano fazem mais parte da minha história, e sinto um orgulho imenso em poder 
deixar parte de mim neste grande evento e instituição. Espero fazer jus a este legado 
deixado para todos nós”

Macario

Depois de um ano cheio de turbulências, incertezas, isolamento e perdas, chegou o 
momento de mais um Encontro que apesar de muito trabalho, é sem dúvidas, uma 
oportunidade de renergizar nossas almas.

Janaina ReFem 

“Fazer parte da equipe de realização do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul  
é uma grande honra e responsabilidade, estou muito feliz em trazer ao público mais 
esta edição, agora no formato híbrido. Divirtam-se!” -  Janaina Oliveira ReFem.

Erika Candido 

“Se nossos sonhos seguem vivos, o Encontro de Cinema Negro é a materialização 
disso. Viva as narrativas negras pela resistência!”

Thais de D’Oliveira

‘’Este é o meu primeiro ano participando do Encontro de Cinema Negro e tem sido 
muito especial para mim fazer parte dessa equipe tão potente. Me sinto honrada e 
feliz por poder somar e contribuir neste legado deixado por Zózimo Bulbul. 
Boa programação para todes. Asè’’
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Clarisse Miranda   

“Meus laços com Centro Afrocarioca de Cinema e o Encontro de Cinema Negro, são 
familiares e ancestrais. Familiares, pois é lindo você estar em um evento que é sobre 
nós,  onde nos enxergamos em todos os lugares. Ancestral, porque traz as nossas 
histórias, nossos olhares, nossas vivências e nossa contemporaneidade. Nosso 
movimento é SANKOFA, estamos caminhando para o futuro, sempre reverenciando o 
passado e hoje, nos unimos e fortalecemos, cuidando do nosso presente. Ubuntu!” 

Adriana Nunes

“Nossos caminhos vem de longe, é uma missão estar  no Encontro de Cinema Negro” 
Um movimento importantíssimo e é uma honra fazer parte do Sonho de Zózimo 
Bulbul”

Alessandra Costa 

“Estou à frente da Assessoria de Imprensa do AfroCarioca há 3 anos e, a edição 
deste ano fortaleceu ainda mais o meu propósito como comunicadora. Projetos que 
utilizam de arte para fazer revolução são cada dia mais urgentes nesse país. O 
cinema é uma arma poderosa para dialogar e abrir frentes. É importante darmos 
continuidade ao imenso legado de Zózimo. Por ele, por nós e pelos que ainda virão”

Jorge Gonzaga

“Novos tempos, Novos caminhos, novas formas de se fazer cinema. Centro Afro 
Carioca, produz um encontro necessário. Um salve para os nossos ancestrais. Zózimo 
Bulbul presente.”
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PROGRAMAÇÃO

“O nosso cinema hoje nos propõe a desprogramar o olhar antigo e parar para 
observar a existência pelo prisma da comunicação das encruzilhadas, a boca 
do universo, formatos esses que guardam o segredo do mundo. Caminhos 
também feitos por tera gigas nano bytes - encruzilhadas digitais - ruas - 
elétrons - prótons -. laroye high tech exú. Nos permitindo assim, habitar os 
vãos e hiatos entre a futuridade e as ruínas. Atravessar as temporalidades da 
memória-imagem-palavra.” 

Thiago Costa, cineasta e artista visual
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BOM DIA, CINEMA NEGRO

É o programa de abertura diária, dirigido pelo Macario, o “Bom dia, Cinema 
Negro” aponta as atividades e destaques do Encontro de Cinema Negro 
Zozimo Bulbul. 

BORRANDO FRONTEIRAS

A proposta da série de encontros Borrando Fronteiras é debater a presença 
e circulação de
artistas negras/os/es e suas obras em espaços artísticos e, refletir sobre 
inserções e institucionalidade. Alinhados com a série Entre Vestígios e 
Futuridades, os debates desta formação giram em torno de curadorias, 
acervos, preservação e seus usos, circulação e legitimação de artistas negras/
os/es.

Quais as fronteiras entre cinema e fotografia? Entre artes visuais e audiovisual? 
Quais fronteiras ainda fazem sentido manter nos tempos atuais? Essas são 
algumas perguntas e provocações que queremos explorar.   
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SÉRIE DE ENCONTROS:
ENTRE VESTÍGIOS E FUTURIDADE

Na série de encontros Entre Vestigios e Futuridades acontecerão conversas 
em formatos diversos com artistas, curadores e pesquisadores sobre acervos, 
preservação, memórias e perspectivas nos campos do cinema e audiovisual 
negros. Entre Vestígios e Futuridades propõe cravarmos no presente os vestígios 
do passado e as urgências do futuro, as futuridades. Pois a pandemia tornou 
a fragilidade da vida ainda mais explícita e incontornável. Então não se 
trata mais de falar em futuros possíveis. Agora devemos semear os futuros 
necessários. Transitar entre vestígios e futuridades é afirmar o mundo do que 
deve ser e do que precisa ser no hoje.
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POLÍTICAS DO OLHAR

Na edição de 2021, o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul dá 
continuidade ao debate sobre curadoria em cinema iniciado em 2019, abrindo 
inscrições para a terceira edição da série de conversas ao vivo “Políticas do 
Olhar: Diálogos sobre Curadoria e Descolonização”.

Todos os dias, de 28 de Outubro a 05 de Novembro, às 11:15, 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.

As conversas acontecerão via Zoom e, ainda que tenhamos transmissão ao 
vivo em outras plataformas, somente os inscritos poderão fazer perguntas e 
comentários aos curadores, além de terem direito ao certificado.
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

FILME DE
ABERTURA

DEBATE

17h CERIMÔNIA DE ABERTURA

APRESENTAÇÃO DO FILME THIS IS NOT A 
BURIAL, IT’S A RESURRECION PELO 
CINEASTA LEMOHANG JEREMIAH

EXIBIÇÃO DO FILME DE ABERTURA 
THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A
RESURRECION, DE LEMOHANG JEREMIAH

18h

20h

27/10 QUARTAONLINE
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SESSÃO

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 1

ENTRE VESTÍGIOS E FUTURIDADES
ARQUIVOS NEGROS COM TERRI FRANCIS

POLÍTICAS DO OLHAR
ANA PAULA ALVES RIBEIRO (BRASIL)

10h

11h15

28/10 QUINTAONLINE

SESSÃO “A DELICADEZA DE CADA UM” 
DEBATEDORA: KÊNIA FREITAS

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

SESSÃO ESPECIAL SANDRO LOPES  
DEBATEDORA: ANA PAULA ALVES RIBEIRO

SESSÃO “PEFORMATIVIDADES EM
TRÂNSITO”  
DEBATEDORA: KÊNIA FREITAS

13h

15h30

18h

20h30
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13h: SESSÃO ESPECIAL SANDRO LOPES 
     Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

Sandro Lopes, designer, especialista em animação e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
durante anos esteve em nossa programação e em contato próximo com o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 
Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas e o Centro Afrocarioca de Cinema Zózimo Bubul. Sua partida precoce e 
evitável nos deixou em perplexidade. Constituindo um importante debate sobre infâncias negras, ações e diálogos 
antirracistas, a partir do Kekere Infâncias, de sua inserção no campo da animação e mais especificamente de animação 
negra e de Nana & Nilo, projeto que tantas vezes esteve conosco retratando o universo destes irmãos gêmeos, 
trazemos a sessão homenagem Sandro Lopes, com a participação de seus últimos filmes inscritos no Encontro, de 
colegas, co-criadores e produtores da sua obra.

Esta sessão faz parte das nossas Homenagens Plurais onde honramos e agradecemos também o legado 
deixado por Sandro Lopes.

Nana, Nilo e Alice viajam para o futuro para conhecerem um lugar incrível, a Cidade Verde, onde a 
sabedoria de povos indígenas e quilombolas ensinam a cuidar do Meio Ambiente através dos princípios 
tekoporã e ubuntu.

Kekere Infâncias traz Nanã porque entende que histórias pretas servem como forte elo entre ancestralida-
de, futuridade e viventes. No Jardim da Vida vai fiando mitos, lendas e histórias iorubanas, tecendo com 
os elementos da Natureza, para (re)inventar o mundo.

Kekere Infâncias traz Ossain porque entende que histórias pretas servem como forte elo entre ancestralida-
de, futuridade e viventes. Com o Axé da Folha vai fiando mitos, lendas e histórias iorubanas, tecendo com 
os elementos da Natureza, para (re)inventar o mundo.

NANA & NILO NA CIDADE VERDE . Sandro Lopes . 10’30’’ . Animação .
2020 . Rio De Janeiro

ENTRE NÓS E O MUNDO . Fabio Rodrigo . 17’ . Documentário . 
2019 . São Paulo

OSSAIN E O AXÉ DA FOLHA . Flávia Lopes e Sandro Lopes . 18’4’’ . Infantil .
2021 . Rio De Janeiro

30



13h: SESSÃO ESPECIAL SANDRO LOPES 
     Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

15h30: Sessão “A delicadeza de cada um”  
            Debatedora: Kênia Freitas

Seja através do olhar do próprio cineasta, seja através das personagens retratadas essa sessão traz para 
o público do Encontro, diferentes experiências da África e da diáspora que nos falam de luta, resistência 
e afeto.  

$75000 retrata o aspecto biológico do albinismo, uma questão genética e hereditária que afeta não só 
a pigmentação, mas também as condições físicas e morais das pessoas com albinismo. Estas pessoas são 
vítimas de discriminação, mutilação e crimes rituais em África.

Numa pequena comunidade de cultivo de arroz os humanos são contratados para agir como espantalhos 
com o objetivo de espantar as aves que comem as sementes de arroz. O documentário conta a história de 
Robert Amponsah e de como ele trabalha como espantalho humano como modo de ganhar a vida.

”Procurar-se a si próprio é difícil, é como estar preso no fundo da terra, lutando por uma saída”! 
Neguinho: um nome totalmente carregado de significados coloniais, racistas, no pesado passado de 
escravidão. Renato carrega este nome conscientemente. Entre sonhos e realidade, Neguinho está em 
movimento, à procura de luz.  

She Had a Dream, é um relato pessoal de Eula Johnson sobre a organização The Fort Lauderdale Beach 
Wade-Ins. Sendo assim, o filme reúne eventos históricos a uma poderosa mensagem de democracia e 
exigência da prática ativa do dever civil. 

$ 75000 . Moïse Togo (Mali) . 14’22’’ . Experimental Documentário .
2020 . França/Mali

THE HUMAN SCARECROW/ O ESPANTALHO HUMANO . Sena Sena . 5’45’’ .
Documentário . 2021 . Gana

CALL ME NEGUINHO/ ME CHAME DE NEGUINHO . Selim Harbi . 8’26’’ .
Doc Ficção . 2019 . Cabo Verde/Alemanha

SHE HAD A DREAM: EULA JOHNSON’S FIGHT TO DESEGREGATE BROWARD COUNTY
/ ELA TEVE UM SONHO: A LUTA DE EULA JOHNSON PARA DESSEGREGAR O CONDADO
DE BROWARD . Janay Joseph . 14’ . Documentário . 2021 . Estados Unidos

Njeri é uma avó de 67 anos de idade que dirige a Kanyoko Fabrics & Designs em Nairobi, Quénia - um 
negócio que ela iniciou involuntariamente a partir da venda do seu Toyota Corolla de 1990, enquanto es-
capava a um casamento abusivo”.

KESHO PIA NI SIKU: TOMORROW IS ANOTHER DAY / AMANHÃ É OUTRO DIA . 
Ng’endo Mukii  . 9’20’’ . Documentário . 2021 . KenyaNg’endo Mukii 
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18h: SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Um jovem herda a casa da sua avó e, com o apoio da sua namorada, transforma-a num colectivo 
socialista negro onde a comunidade constitui a base da família.

THE INHERITANCE . Ephraim Asili . 100’ . Drama . 2020 . 
Estados Unidos . [Première Latino Americana]

20h30: Sessão “Peformatividades em trânsito”  
      Debatedora: Kênia Freitas 

Os corpos, os movimentos, os territórios e as futuridades através da energia de contar de formas não convencionais 
histórias que abrem os caminhos da inspiração e do sonho. São esses alguns dos elementos presentes na sessão 
“Perfomatividade em trânsito”.

Uma Alma em viagem de autodescoberta escreve uma carta a uma amiga, na qual conta a sua 
experiência. Essa estória nasce de uma reinterpretação poética do Dikenga dia Kongo, também conhecido 
por Cosmograma, um símbolo da dimensão espiritual do antigo Reino do Congo.

DIKENGA . Maria-Gracia Latedjou e Mwana Pwo . 5’55’’ . 
Poema Visual (Ficção) . 2021 . Angola
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Numa oficina mecânica no Cairo antigo, a mão-de-obra abre novas possibilidades de movimento.

Na vida cotidiana dos mercados de Bamako, jovens dançarinos procuram movimento. Sob o olhar atento 
dos coreógrafos internacionais, experimentam novos diálogos com a sociedade. 

Ibanga é um convite a reflexão sobre a noção de medo nas comunidades afrodescendentes. 

BELIA . Eman Hussein . 9’51’’ . Dança, Documentário Experimental .
2021 . Egito

WOYO . Agnès Quillet, Lassina Kone . 20’ . Documentário . 2021 . Mali

IBANGA . Tania Doumbe Fines . 9’ . Documentário . 2020 . Canadá

“Esqueleto de Hierro (“Esqueleto de Ferro”) é um curta experimental que retrata meu processo migratório 
da República Dominicana para o Brasil sofrendo de uma doença como a artrite reumatóide, que é afetada 
pelo clima. Migração, uma experiência nova para mim (com todos os seus fardos, dores, reflexos, etc.) e 
com uma saudade eterna por todos os meus entes queridos.

Em Wata, o Jazz é retratado como água africana, espírito, Mami Wata. WATA segue a história da 
divindade aquática sedutora e vagueia nas suas águas cheias de som.

Um inquilino tanganês observa no seu restaurante, os seres que povoam a cidade de Dakar. Onfaaya 
acalma a inquietação, cura as feridas e acolhe a vida cotidiana tal como se apresenta, seja qual for o
custo disso.

ESQUELETO DE HIERRO / ESQUELETO DE FERRO . Eliana Del Rosario . 
4’4’’ . Curta Experimental . 2021 . Brasil

WATA . Ronan Mckenzie e Joy Yamusangie . 13’44’’ . Experimental . 
2020 . Reino Unido/França

TANG JËR . Selly Raby Kane . 13’37’’ . Experimental . 2020 .
Senegal

33



PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 2

BORRANDO FRONTEIRAS:
Curadorias, com Marcelo Campos
Mediação: Ana Paula Alves Ribeiro 

POLÍTICAS DO OLHAR
COM DESSANE CASSEL (EUA)
TRADUÇÃO - INGLÊS - RAQUEL

10h

11h15

29/10 SEXTAONLINE

SESSÃO

SESSÃO “SOBRE GENTES E TERRITÓRIOS” 
DEBATEDORA: JANAÍNA DAMACENO

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

SESSÃO OLHARES DE E PARA AS
JUVENTUDES NEGRAS
DEBATEDOR: ROBERTO BORGES

SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO OLHARES DE E PARA AS JUVENTUDES
           NEGRAS // Debatedor: Roberto Borges

Na sessão Olhares da e para a juventude negra, apresentamos filmes realizados em projetos e cursos 
audiovisuais oferecidos para jovens, percebemos a constituição de coletivas e coletivos audiovisuais. Ao 
mesmo tempo que convidamos o público a conhecer estas produções, também convidamos a explorar 
temas como escola, memória, cidades, existências e sexualidades. Esta sessão dialoga com ações do En-
contro para o Ensino Básico.

Arthur e Alexandre são amigos de infância. Enquanto um se sente pressionado a dar o primeiro beijo, o 
outro quer se tornar um grande rapper e gravar seu primeiro clipe. Ao se ajudarem, eles iniciam novas 
descobertas.

Flávio e Wendel são da mesma escolinha de futebol e compartilham o sonho de serem jogadores 
profissionais. Flávio tem dúvidas se deve continuar tentando e com a possibilidade de sua desistência, 
Wendel percebe que o que eles sentem um pelo outro pode ser mais que amizade.

Samuel tem 16 anos, e assim como outros em sua idade, ele joga online com amigos e navega nas suas 
redes sociais em casa, durante a pandemia da COVID-19 em 2020. Um dia, o jovem se depara com a 
notícia da morte de um homem negro nos Estados Unidos, e apesar de não ter dado atenção a isso, 
Samuel acaba encarando notícias como essa repetidas vezes.

Depois de uma longa interrupção no ensino público, três jovens da periferia de Salvador são convidados a 
escrever sobre suas “férias” e relatam seus desafios na educação e na vida durante o período da 
pandemia, fazendo um forte apelo em nome da juventude negra.

MENINOS RIMAM . Lucas Nunes . 20’ . Drama . 2020 . 
São Carlos - Sp

TIME DE DOIS . André Santos . 11’ . Ficção . 2021 . Natal - Rn

QUEBRADO . Ruã Santo . 6’34’’ . Drama . 2021 . Rio De Janeiro

A REALIDADE NÃO TIRA FÉRIAS . Coletivo Cidade Baixa . 11’32’’ . 
Documentário . 2021 . Bahia
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15h30 - SESSÃO “Sobre gentes e territórios”  
Debatedora: Janaína Damaceno

Os filmes desta sessão performam gestos diferentes de atualização das memórias e histórias para além, 
ou apesar, das experiências coloniais da África e da diáspora. 

The Volcano’s Last Wish é um filme inspirador sobre a cultura e o legado do povo de Cha das Caldeiras, 
uma aldeia duramente atingida por uma erupção vulcânica em 2014. 

Mostre ao Mundo, com orgulho, a diferença de ser dominado e de ser livre. Aplique a “riqueza da terra 
na terra”. E ama ao teu irmão como a ti mesmo. Aliás, é o que justifica a chama da Revolução. - Paulo T. 
Bungué, in ‘Cabaró, Djito Tem!’ (1996)

O filme olha para a construção da base espacial de Kourou (Guiana Francesa) através dos olhos de uma 
jovem Guianesa que observa a transformação do seu território como espectador. Combinando trabalho de 
campo e um  processo de edição de imagens de arquivo, este filme aborda este território a partir de um 
novo ponto de vista.

THE VOLCANO’S LAST WISH / O ÚLTIMO DESEJO DO VULCÃO . 
Guenny K. Pires . 25’19’’ . Drama . 2020 . Cabo Verde

CACHEU CUNTUM . Welket Bungué . 7’30’’ . Drama/Documentário
Ficção Experimental . 2020 . Guiné Bissau

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOUS IMAGES . Andrey Jean-Baptiste E 
Maxime Jean-Baptiste . 15’31’’ . Documentário . 2021 . Guiana 
Francesa/Belgica/FrançaMaxime Jean-Baptiste e Audrey Jean-Baptiste 

Será que os sonhos dos jovens da Escola Municipal Adalgisa Nery são iguais aos dos seus pais? Nesse 
curta, o diretor Jonathan Rodrigues junto com seus amigos de classe questionam seus responsáveis sobre 
quais eram seus sonhos na infância e como eles conseguem ver o mundo atualmente. 

A Diretora e Atriz principal do filme, Ariany de Souza, é uma jovem da Zona Oeste do Rio de Janeiro que 
encontrou na música e na poesia às inspirações para vencer os obstáculos que a vida foi colocando em 
seu caminho.

AINDA SOMOS OS MESMOS . Jonathan Rodrigues . 16’8’’ . 
Documentário . 2020 . Rio De Janeiro - Rj

INSPIRAÇÕES . Ariany De Souza . 18’32’’ . Documentário . 2020 .
Rio De Janeiro
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18h - SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Dois nigerianos tentam melhorar de vida porém a tragédia e o destino se impõem. Eyimofe é um filme 
sobre a busca de duas pessoas pelo que elas acreditam em terras estrangeiras. 

EYIMOFE . Arie Esiri E Chuko Esiri . 110’ . Drama . 2020 .
Nigéria
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20h30 - SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES

Perante o Supremo Tribunal do Reino das Sombras apresenta-se Luculullus Brasilis, o general-civilizador. 
Sob a presidência do juiz dos Mortos, cinco jurados participam do julgamento: Um professor, uma 
peixeira, um coveiro, uma ama de leite e um não nascido. Estão sentados em cadeiras altas, sem mãos 
para segurar, nem bocas para comer e os olhos, há muito, apagados. Incorruptíveis.

DEPOIMENTOS BLACK BRECHT . Eugênio Lima . 82’45’’ . Experimental . 
2021 . São Paulo
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 3

ENTRE VESTÍGIOS E FUTURIDADES:
JANUÁRIO GARCIA E MEMÓRIAS VISUAIS DA 
EXPERIÊNCIAS NEGRA NO BRASIL. 
IERÊ FERREIRA, ZEZZYNHO ANDRADDY E 
MARIZA SOARES. MEDIAÇÃO: VILMA NERES

POLÍTICAS DO OLHAR COM NATALEAH 
HUNTER - YOUNG (CANADÁ)
TRADUÇÃO - INGLÊS - RAQUEL

10h

11h15

30/10 SÁBADOONLINE

SESSÃO

SESSÃO ESPECIAL FRONTEIRAS 
BORRADAS_O CINEMA DE GRACE PASSÔ

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

SESSÃO OLHARES PARA AS INFÂNCIAS 
NEGRAS
DEBATEDORA: LEILA XAVIER

DESESTABILIZANDO O CINEMA NEGRO 
DEBATEDORA: TATIANA CARVALHO

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO OLHARES PARA AS INFÂNCIAS NEGRAS // 
         Debatedora: Leila Xavier 

O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas tem, nos últimos 
anos, proposto uma sessão que seja para e a partir das infâncias negras. Neste sentido, apresentamos 
neste programa narrativas plurais onde crianças são personagens e conduzem as histórias, onde repre-
sentações das infâncias são trazidas e no mesmo movimento convidamos nossas crianças a estar conosco. 
Esta sessão dialoga com ações do Encontro para o Ensino Básico, a partir de temas como diversidade, 
família, amor ao cinema, a música, religiosidades afro-brasileiras.

Curta de animação que conta a história de um menino apaixonado por música que, ao ver a vitrine de 
uma loja de instrumentos musicais, decide que quer um trompete para se tornar músico de jazz. Quando 
ele percebe que o preço do instrumento é mais alto do que ele pode pagar, ele se sente frustrado, mas 
então começa a procurar maneiras de atingir seus objetivos.

Dádiva, ato ou efeitos de dar espontaneamente algo de muito valor a alguém. Um presente merecido. O 
olhar e leveza de uma criança em tempos de Isolamento.

Com o título em Yorubá, língua africana trazida para o Brasil, a animação conta a história da Orixá das 
águas doces, que no Candomblé é Òsùn a deusa da fertilidade que faz tudo nascer e viver na força do 
Axé.

Em Salvador, todo ano acontece a tradicional festa para Senhor do Bonfim, onde fiéis, turistas e foliões, 
peregrinam até a famosa igreja para amarrar fitas e fazer pedidos. Os irmãos Pedro e Gabriel, ouvem 
desde cedo as histórias da avó e decidem  se aventurar sozinhos para fazer um pedido especial. Lá eles 
aprendem sobre religiosidade, sincretismo e importância da família.

O MENINO E O JAZZ . Flávio Dos Santos . 3’6’’ . Comédia . 2021 .
Maricá - Rio De Janeiro

DÁDIVA . Evelyn Santos . 6’10’’ . Documentário Experimental Infantil
2020 . São Paulo

ÒPÁRÁ DE ÒSÚN: QUANDO TUDO NASCE . Pâmela Peregrino . 4’16’’ .
Animação . 2018 . Paulo Afonso - Ba

5 FITAS . Vilma Martins, Heraldo de Deus . 15’ . 
Ficção Infanto-Juvenil/ . 2020 . Salvador-BA
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15h30 - SESSÃO Sessão Especial Fronteiras Borradas_
      O Cinema de Grace Passô

O segundo antes da coragem. Um poema visual criado durante o início da pandemia de 2020.

Brasil, 2020. A pandemia evidencia a dimensão da necropolítica que opera no país e a sociedade vive 
uma crise ética em meio a um governo que é a exata expressão do poder colonialista. República é um 
curta metragem realizado em casa, com estrutura caseira, durante o início da quarentena de 2020, no 
centro da cidade de São Paulo, Brasil.

O SEGUNDO ANTES DA CORAGEM . Grace Passô E Wilda Esser .  5’ .
Poema Visual . 2020 . São Paulo

REPÚBLICA . Grace Passô . 15’30’’ . Ficção . 2020 . São Paulo

Uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa e 
conversam sobre ter esperança.

Depois de se dar conta que mais uma população destruiu seu próprio planeta, Mäm seleciona aleatoria-
mente um novo mundo para criar.

4 BILHÕES DE INFINITOS . Marco Antônio Pereira . 15’ . Ficção .
2020 . Minas Gerais

O SOPRO . Caroline Veiga, Jonathan De Abreu E Júlia Deps . 3’40’’ .
Ficção, Animação E Fantástico . 2021 . São Paulo - SP

O curta animado “Nós”, de forma simbólica, trata sobre as amarras que estruturam a sociedade como ela 
é. A narrativa busca evocar questões sociais discriminatórias ao ponto de vista de um corpo estranho à 
sociedade (contemporânea) retratada.

NÓS . David Dos Santos, Ou Haki . 1’ . Animação . 2021 . 
Rio De Janeiro
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18h - SESSÃO SESSÃO ÁFRICA E SUAS DIÁSPORAS

Em dezembro de 2015, o Conselho Municipal de Nova Orleans votou pela remoção de quatro 
monumentos confederados dos terrenos públicos. Um forte grupo de críticos protestou contra a decisão e, 
temendo retaliação, nenhuma tripulação concordou em remover as estátuas.

Tereza, nascida na pandemia do Coronavírus em 2020, é cuidada por seus pais Rimenna e Gabriel.

Na volta de um dos seus treinos de natação, Janaína é enquadrada por policiais. Já em casa e livre de 
perigo, ela enfrenta a relação com seu pai Júlio, também policial militar, com outros olhos.

Amanda é uma jovem negra e tem o sonho de ser cantora, mesmo com a falta de oportunidades a vista 
na pequena cidade do interior em que vive, ela tenta conseguir seu primeiro show; ao mesmo passo que 
Thamires encontra nela a história perfeita para seu primeiro filme. A linha entre real e ficcional é tênue, 
enquanto ambas seguem em suas jornadas.

THE NEUTRAL GROUND . Cj Hunt . 82’37’’  . Documentario . 
2021 . Estados Unidos . [Première Latino Americana]

MOVIMENTO . Gabriel Martins . 94’ . Documentário . 2020 .
Belo Horizonte - Mg

COMO RESPIRAR FORA D’ÁGUA . Victoria Negreiros e Júlia Fávero .
15’35’’ . Drama . 2021 . São Paulo

NUNCA PARE NA PISTA . Thamires Vieira . 19’9’’ . Experimental .
2021 . Salvador

20h30 - SESSÃO DESESTABILIZANDO O CINEMA NEGRO 
         Debatedora: Tatiana Carvalho

Nesta sessão propomos olhar para o cinema negro como um processo/projeto não acabado, em constru-
ção, e com profunda variedade temática e estética. Experimentais, Documentais e 
Ficcionais fazem parte deste programa que não acaba em si mesmo e propõe olhares e 
desdobramentos para o que entendemos já conhecer.
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Joana vive uma vida pacata na periferia de Fortaleza até que recebe a notícia do assassinato do filho pela 
polícia militar. Ela então reinventa seu cotidiano na grande cidade entre a solidão e a saudade.

A GENTE ACABA AQUI é a presença da morte em meio aos vivos. É o reencontro de familiares e amigos 
ao redor do corpo do meu tio. Um documentário fúnebre sobre a única certeza da vida. 

Em 2011, numa noite sem luz em uma rua de um bairro de periferia, uma família aguarda o retorno da 
energia elétrica, rodeada por velas que iluminam conversas e pensamentos. Hoje, dez anos depois, a luz 
tenta impor o seu lugar perante as sombras da memória.

BANZO . Rafael Luan . 14’48’’ . Drama . 2021 . Ceará - Ce

A GENTE ACABA AQUI . Everlane Moraes. . 12’31’’ . Documentário .
2021 . Aracaju - Se

RUA ATALÉIA . André Novais Oliveira . 12’20’’ . Ficcão documental  . 
2021 . Minas Gerais
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 4

10h

11h15

31/10 DOMINGOONLINE

SESSÃO

SESSÃO “NARRATIVAS AFRICANAS 
CONTEMPORÂNEAS” 
DEBATEDORA: IZABEL MELO

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

SESSÃO MULHERES NA DIREÇÃO 
DEBATEDORA: JANAÍNA OLIVEIRA REFÉM

SESSÃO FAMÍLIAS E SUAS MEMÓRIAS
DEBATEDORA: MILENA MANFREDINI

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO MULHERES NA DIREÇÃO  
     Debatedora: Janaína Oliveira Refém

Esta sessão apresenta filmes realizados por  mulheres cineastas e, em alguns casos, sobre mulheres. Longe 
de reduzir estas sessões a essa chave, mas ao mesmo tempo sugerindo uma possível (dentre as múltiplas) 
leituras, trazemos, a partir de diálogo entre ficções, documentários e filmes experimentais, questões como 
família, memória, corporeidades, lutas e resistências. Aqui, esses movimentos vão se apresentando na 
tela, nos fazendo imaginar e reimaginar como a vida se coloca em cada existência - delas, de suas per-
sonagens e de seus filmes.

No futuro talvez seja diferente.

O relacionamento à distância entre duas mulheres na mesma cidade acontece nas fabulações, desejos e 
sonhos de aproximação

não pense em crise, trabalhe. 
p.s.: já percebeu que todo mundo tem uma solução perfeita pros seus problemas? 
não sou boa com sinopse ou o tempo das coisas, pensamento pega o bonde e de repente alguma coisa 
esbarra em mim.

Adélia, advogada negra, acorda em mais um dia de rotina de trabalho. Ao ouvir um comentário racista 
de uma colega antes mesmo de sair de casa, ela se conecta com uma ancestral que a ancora. 

CARTA PARA O FUTURO . Bruna Tavares E William Tenório . 3’ .
Documentário . 2020 . Afogados Da Ingazeira - PE

ENSAIO . Grenda Costa e Carol Sousa . 3’ . Experimental, Short .
2020 . Fortaleza-Ce

2323 DANÇO DESABO OU SALVO O MUNDO . Dandara De Morais . 
3’55’’ . Experimental . 2021 . Pernambuco | PE  

A VOZ DE ADÉLIA . Val Gomes . 5’ . Drama . 2021 . 
São Paulo - Sp
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15h30 - SESSÃO “Narrativas africanas contemporâneas”  
      DEBATEDORA: Izabel Melo

Nesta sessão, os filmes trazem atualizações sobre as diferentes formas que a ficção passeia no campo do 
curta-metragem no continente. Histórias contadas em diversos países apontam alguns dos caminhos con-
temporâneos nas narrativas africanas no cinema através das lentes de jovens cineastas.

Salimata, uma jovem de 23 anos, decide viajar por kilômetros. Qual a razão para isso? 

LE RETOUR (VOLTAR PARA CASA) . Isabelle Christiane Kouraogo .
16’50’’ . Ficção . 2020 . Costa Do Marfim/Marrocos

Como existir em uma estrutura sexista e ouvinte? Gabriela,Celma e Klicia, três mulheres surdas com 
realidade diferentes, compartilham suas lutas e trajetórias no movimento feminista surdo.

A aprovação das cotas étnico-raciais na Unicamp ocorreu em 2017, devido à mobilização de pessoas de 
dentro e fora da instituição. Entre os vazios da universidade e o brado tempestuoso da luta pelas cotas, 
àprova apresenta as vozes de quem vive a Unicamp sob as forças do racismo e da discriminação.  
 
“

O documentário conta com relatos de artistas, pensadores e personalidades sobre papel das redes para 
amplificar as vozes e a potência da comunidade negra no Brasil.

SEREMOS OUVIDAS . Larissa Nepomuceno . 12’55’’ . 
Documentário, Ficção . 2020 . Paraná - Pr

ÀPROVA . Natasha Rodrigues . 15’ . Documentário . 2020 .
Campinas - Sp

VIVA NOSSA VOZ . Juliana Vicente, Day Rodrigues, Laís Dantas e Thamires 
Vieira . 28’44’’ . Documentário . 2020 . São Paulo - Sp
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Um lugar bonito, reflexão e deriva. Espelhado entre a realidade física e a introspecção, em busca do eu. 
Muitas vezes ficamos imersos em nossas lutas internas que nos deixam confusos. As peças não se ligam e 
são reflexos das nossas próprias ações, que tem consequências, e a única forma de resolvê-las é através 
da auto-reflexão. 

O jovem Edem cria sozinho Pépé, sua filha de 11 anos, desde a passagem de sua esposa. Desde então, 
pai e filha têm dificuldade em encontrar um equilíbrio juntos sem a presença do seu pilar comum; 
mas um acontecimento na vida da menina vai perturbar essa relação ... 

Gwacoulou expressa a evolução das crenças tradicionais no mundo dos Bambara e o valor da ordem em 
questões comportamentais: o lugar do homem, da mulher, dos antepassados e dos valores tradicionais. 

THE KALEIDING PIECES OF OTHER BEINGS . Ayabonga Magwaxaza . 
3’30’’ . Experimental Avant-Garde . 2021 . África Do Sul

28 DAYS / 28 DIAS . Jahëna Louisin . 10’24’’ . Experimental .
2019 . Togo

GWACOULOU . Moïse Togo . 16’4’’ . Ficção . 2019 . França/Mali

18h - SESSÃO  ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Desde os sons coloridos e celebrativos de Juju até à urgência politizada do Afrobeat, os músicos 
nigerianos lideraram alguns dos movimentos musicais mais proeminentes de África. Muitas vezes, o seu 
trabalho formou o pano de fundo contra o qual a nação floresceu. Elder’s Corner é uma viagem de 
regresso e descoberta, um conto épico de sobrevivência, utilizando a música para ligar o passado ao
presente.

ELDER’S CORNER (CANTO DE ANCIÃO) . Siji Awoyinka . 96’ . 
Documentário . 2020 . Nigéria/ Estados Unidos
[Première Latino Americana]
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20h30 - SESSÃO FAMÍLIAS E SUAS MEMÓRIAS  
       Debatedora: Milena Manfredini

Senso de comunidade, pertencimento e família podem ser palavras que definem a sessão 
Famílias e suas Memórias. A partir de registros documentais, cartas para o futuro são lançadas, tentativas 
de compreender o presente e o passado são propostas em filmes que trazem o íntimo, o visível, o que de-
saparece, as tradições reinventadas e reimaginadas a todo tempo. Entre 
famílias biológicas, de sangue, de santo, extensas e as constituições das comunidades é que 
convidamos vocês a assistir esta sessão.

Um rio e seus afluentes...

Em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, o mês de agosto é dedicado aos ritos de Nossa Senhora da Boa 
Morte. São pelas ruas da cidade que aprendemos sobre irmandade.

Mãe de 12 filhos, avó e bisavó, Luzinete é a protagonista de Elos da Matriarca. O doc retrata a pernam-
bucana em 1995, 2005 e 2020, das animadas festas familiares do passado às duras lições da pandemia 
de hoje.

Em decorrência do mal de Alzheimer, os filhos de Dona Zélia chegam a conclusão de que ela não tem 
mais condições de morar sozinha e com isso decidem pôr o seu apartamento para alugar. Lucas, seu neto 
caçula, decide filmar o desmonte do apartamento, a fim de fazer uma investigação da sua história familiar, 
a partir dos objetos que compunham o imóvel. 

NASCENTE . Safira Moreira . 5’56’’ . Documentário . 2020
Bahia

EU NÃO ANDO SÓ . Glenda Nicácio . 52’3’’ . Documentário . 
2021 . Bahia

ELOS DA MATRIARCA . Thor De Moraes . 19’53’’ . Documentário De 
Arquivo\Found Footage, Cinema Direto, Drama. . 2021 . Pernambuco

ZÉLIA . Lucas Menezes . 23’32’’ . Documentário . 2021 . Aracaju - Se
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20h30 - SESSÃO FAMÍLIAS E SUAS MEMÓRIAS  
       Debatedora: Milena Manfredini PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 5

ENTRE VESTÍGIOS E FUTURIDADES
COM ALINE MOTTA 
Mediação: Ana Paula Alves Ribeiro

POLÍTICAS DO OLHAR
COM WALLY FALL (MARTINICA)
TRADUÇÃO - FRANCÊS - LEO

10h

11h15

01/11 SEGUNDAONLINE

SESSÃO

ACERVOS E ARQUIVOS, USOS & 
APROXIMAÇÕES 
DEBATEDORA: ANA PAULA ALVES RIBEIRO

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

TRADIÇÕES E CORPOREIDADES
DEBATEDOR: CLEMENTINO JÚNIOR

SESSÃO CINEMA NEGRO EXPERIMENTAL - 
A DIASPORA SUITE (CONJUNTO DA 
DIÁSPORA)  DE EPHRAIM AISILI

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO TRADIÇÕES E CORPOREIDADES  
         Debatedor: Clementino Júnior

A partir de documentários, ficções e performances, convidamos vocês a assistir esta sessão que, de muitos 
caminhos, nos convidam a refletir  sobre as expressões da cultura afro-diaspórica, corporeidades,  tradi-
ções e patrimônios

Com linguagem poética, pais e avós se entrelaçam com a ancestralidade do povo quilombola, que carrega 
histórias de despedida, trabalhos hereditários e uma cultura marcada por tempos convergentes. A saudade 
está nas lembranças de José que caminham entre seu avô e neto, e nas memórias de Mágima, que mergu-
lha na repetição deste sentimento direcionados às filhas e à mãe, quanto à sua própria infância.

Baseado em histórias reais, sobre memórias dos negros escravizados às margens do Rio das Almas, um 
musical preto que fabula sobre o processo mais violento a que nós, pessoas negras, já fomos acometidas. 
Através da força da dança e das manifestações culturais afro brasileiras, uma retratação do trauma e das 
memórias furtadas da escravização.

O que te alimenta? Bori é um igbasilẹ (registro) produzido pelo Grupo Ewé que se debruça na relação en-
tre o alimento e as danças rituais. O título, de origem iorubá, é uma referência ao ritual de mesmo nome 
realizado dentro do Candomblé e que significa “dar de comer à cabeça”. O videodança é uma home-
nagem à entidade Ori, com a qual celebramos toda a contribuição de conhecimento gerado a partir das 
manifestações culturais dos pretos. Bori é uma mesa farta de alimentos fornecidos pelas matrizes africanas, 
suas histórias, corpos, religiosidades, universos simbólicos, filosofias, músicas e danças. Alimento para os 
olhos, ouvidos, memórias, para o passado e para o presente. Tudo come! 
  
“

O Tambor Me Chamou (2019), primeiro documentário do diretor brasileiro Márcio Cruz, apresenta o blo-
co afro-feminista Ilú Obá de Min às vésperas de sua saída no Carnaval de 2019. Por meio de fotografias, 
entrevistas e música, o filme explora as histórias individuais de sete mulheres que dedicam à manifestação 
cultural. Cada entrevista é um encontro íntimo, durante o qual essas mulheres trazem à tona a ânsia pela 
ancestralidade e o apreço pela solidariedade em torno da prática musical e das relações afetivas entre as 
integrantes.

A SAUDADE EM UM BATUQUE . Milena Carvalho . 15’ . 
Documentário Poético . 2021 . Maranhão

RIO DAS ALMAS E NEGRAS MEMÓRIAS . Taize Inácia, Thaynara Rezende . 
20’ . Ficção Musical . 2019 . Pirenópolis Go

BORI . Luiz Fernando Da Silva Anastácio  . 37’42’’ . Videodança .
2021 . São Paulo - SP

O TAMBOR ME CHAMOU . Márcio Cruz . 15’39’’ . Documentário . 2019 . 
São Paulo

A busca de uma filha por histórias vividas pelo pai garimpeiro que faleceu no garimpo. Arquivos sobre 
esse pai, fotos, vídeos e cartas que ele escrevia para a família relatando a vivência e as dificuldades do 
garimpo. O documentário procura humanizar homens que dedicam suas vidas a terra, mais do que um 
registro o filme vem mostrar um relato íntimo e poético sobre a vida desses garimpeiros.

UTOPIA . Rayane Penha . 15’16’’ . Documentário . 2021 . 
Macapá-Ap
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15h30 - SESSÃO ACERVOS E ARQUIVOS, USOS & 
               APROXIMAÇÕES  
               Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro
                                     A sessão Acervos e Arquivos: usos e aproximações nos convida a olhar para os registros que 

criamos e herdamos, os processos de circulação de fotografias, documentos, sons, cheiros e a constituição 
das  nossas memórias afetivas. De quais maneiras podemos acionar tais registros e como filmes e narrati-
vas se constroem nesse processo. Acervos e arquivos fotográficos e fílmicos, analógicos e digitais, comuni-
tários e familiares fazem parte desta sessão.

“Origens” é inspirado no conto “Olhos D’água de Conceição Evaristo”, fazendo referência e reverência às 
memórias de Maria e sua mãe, Nena. A qual se faz presente, e toma corpo nos mistérios, sonhos e gestos 
da filha. Nena não será esquecida, sempre (antes, agora e depois) reverenciada, na corporeidade de 
Maria, seus hábitos e costumes, no jeito de ver e encarar a vida.

Filme experimental com imagens em movimento de mulheres e jovens negras registradas, enquanto tra-
balhavam, sob uma estética da fratura. Seus corpos foram posicionados pelos olhos dos homens brancos 
das classes médias como se fossem partes que serviam de escora, suporte e de espectadoras das vidas que 
dependiam delas. O filme desarranja esta estética visual. Faz ver que, entre quem registrava e entrava, 
marginalmente, em foco, havia o olhar feminino negro. Que encarava, numa afronta, a câmera, demons-
trando afirmação, contestação e constrangimento.

O fim.

Uma neta, durante uma visita à casa de sua avó, revira alguns de seus pertences. A partir deles, as 
memórias de família surgem. 

ORIGENS . Anna Raquel . 5’1’’ . Ficção Poética . 2020 . 
Salvador - Ba

DESCOMPOSTURA . Alline Torres, Víctor Alvino, Anaduda Coutinho E 
Marcio Plastina . 7’42’’ . Experimental . 2020 . Rio De Janeiro

ÁLBUM DE CASAMENTO . Otávio Conceição  . 7’10’’ . 
Documentário . 2020 . Salvador- Ba

SOBRE REVIRAR ÁLBUNS DE FAMÍLIA . Mony Mendonça . 5’34’’ . 
Documentário . 2021 . Sergipe - Se
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Em meio a uma pandemia, um casal se prepara para a inevitável despedida, e terão que conviver com a 
saudades um do outro.

Decidi visitar a casa da minha vó na quarentena.

De volta à minha primeira casa, as lembranças que guardei da infância se misturaram às memórias da 
minha vó Luísa. O retrato de seu espaço cotidiano será o ponto de partida para reconstituir o álbum de 
família que jamais existiu.

O documentário apresenta a  história do ZUMVI Arquivo Fotográfico, sua luta por preservação e a trajetó-
ria profissional do fotógrafo Lázaro Roberto, o “”Lente Negra””, um dos pioneiros da fotografia documen-
tal na Bahia. O acervo contém mais de 30 mil fotogramas - um precioso e pouco conhecido conjunto de 
registros de importantes e definidores momentos da história da luta por justiça social da população negra 
na Bahia reunidos desde a década de 70. A iniciativa é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audio-
visual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fa-
zenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

OS DIAS COM VOCÊ . Letícia Cristina E Luan Santos . 4’3’’ . 
Documentário . 2021 . Itapevi

PELE MANCHADA . Victor Mota . 6’28’’ . Documentário, Experimental, 
Web / New Media . 2020 . Bahia

OS VERDADEIROS LUGARES NÃO ESTÃO NO MAPA . João Araió . 
7’13’’ . Documentário . 2019 . Brasil

ACERVO ZUMVI - O LEVANTE DA MEMÓRIA . Iris De Oliveira . 36’ . 
Documentário . 2020 . Salvador - BA

Passamos anos inteiros segurando o fôlego na espera do verão. Nesse aspecto, dois-mil-e-vinte foi apenas 
mais do mesmo... que nem a música da Demi.

COOL FOR THE SUMMER . Vitória Liz . 6’28’’ . 10 Anos . 2021 . 
Recife - Pe/São Paulo - Sp
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18h - SESSÃO SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Anos após o seu desaparecimento, Ama regressa à cidade onde foi presenteada a um coleccionador de 
arte branca quando era uma menina. 

AMANSA TIAFI (PUBLIC TOILET AFRICA) . Kofi Ofosu- Yeboha . 95’ . 
Drama . 2021 . Gana . [Première Latino Americana]
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20H30 - SESSÃO CINEMA NEGRO EXPERIMENTAL - 
               A DIASPORA SUITE (CONJUNTO DA DIÁSPORA)
               DE EPHRAIM AISILI

Forged Ways é o relato em primeira pessoa do cineasta e ao mesmo tempo a experiência em terceira 
pessoa de um homem que caminha pelas ruas do Harlem, pelo cotidianos das cidades e aldeias da 
Etiópia. O filme, é uma meditação audiovisual sobre as identidades culturais afro-americanas. 

Oscilando entre um festival de rua em Filadélfia, os fortes onde estiveram os negros escravizados, a cidade 
de Accra, capital de Gana, e a costa de Nova Jersey, a fome explora a relação entre a experiência 
pessoal e as histórias colectivas. As fantasias americanas confrontam-se com as realidades africanas. As 
realidades africanas confrontam-se com as fantasias americanas. As fantasias africanas confrontam as 
realidades americanas. As realidades americanas confrontam-se com as fantasias africanas.

Filmado em Salvador (Bahia, Brasil) e no bairro do Harlem (NY, EUA), o filme traça paralelo entre uma 
tarde de verão nas ruas das duas cidades. 

O filme traça uma ligação entre duas comunidades africana da diáspora: uma em Hudson, New York e 
outra em uma aldeia Maroon na Jamaica. A simbologia desta ligação é feita através da árvore Kindah, 
cujos ramos eatabeleceu-se uma rebelião de escravos em 1739

FORGED WAYS . Ephraim Asili . 15’52’’ . Documentário Experimental . 
2010 . Estados Unidos

AMERICAN HUNGER . Ephraim Asili . 19’20’’ . Documentário 
Experimental . 2013 . Gana/Estados Unidos

MANY THOUSAND GONE . Eprahim Asili . 7’20’’ . Documentário . 
2014 . Brasil/Estados Unidos

KINDAH . Ephraim Asili . 11’40’’ . Documentário . 2016 . 
Jamaica/Estados Unidos
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O filme traça visualmente a passagem de escravizados da Underground Railroad com leituras no local de 
textos de notáveis poetas afro-americanos. 

FLUID FRONTIERS . Ephraim Asili . 23’10’’ . Drama . 2016 . 
Canadá/Estados Unidos
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 6

POLÍTICAS DO OLHAR
COM KATARINA HÉDREN 
(ÁFRICA DO SUL)
TRADUÇÃO - INGLÊS - RAQUEL

10h

11h15

02/11 TERÇAONLINE

SESSÃO

EXPERIÊNCIAS E EXPERIMENTAÇÕES: ARTES 
VISUAIS E PERFORMANCES
DEBATEDOR: ANTHONY RODRIGUES

SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES 
DEBATEDORA ANA PAULA ALVES RIBEIRO

SESSÃO NO FLUIR DOS TEMPOS 
DEBATEDOR: HUGO LIMA

MEMÓRIAS POLÍTICAS E ALEGÓRICAS 
DEBATEDORA: ANA PAULA ALVES RIBEIRO

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO NO FLUIR DOS TEMPOS 
     Debatedor: Hugo Lima

A sessão No fluir dos tempos propõe mergulharmos em narrativas onde a narrativa está centrada nas 
existências, circulações e cotidianos a partir do tempo - o tempo da vida, das pessoas, dos objetos. Filmes 
experimentais, documentais e de ficção nos apresentam distintas e íntimas percepções do tempo,do que o 
tempo aproxima e do que ele leva.

Um olhar sobre a monotonia pandêmica.

A história de uma mesa de cabeceira feita por um artesão. Passando por sua vida, desde a criação até 
quando foi comprado pelo primeiro dono e viveu momentos diversos ao lado de sua cama. Intimo, 
presente e sempre servindo ao seu dono, passando por diversos momentos. É um móvel que se parece 
muitas vezes estático mas sempre atuante no seu espaço, sempre presente.

O sumiço de um barco mobiliza uma comunidade, e, entre um set de filmagem, coronéis e tubarões, um 
pescador realiza uma memorável proeza.

Em meio ao isolamento social, Carolina espera a confirmação de uma suspeita,enquanto experimenta 
sensações ambivalentes.

VENTO . Leonardo Flores . 2’33’’ . Experimental . 2021 . 
Rio De Janeiro

CRIADO . Uriel Filipe Marques Silva . 10’33’’ . Drama . 2021 . 
Mariana - Mg

FELIZ NAVEGANTES . Lia Letícia . 6’14’’ . Ficção . 2021 . Recife

APARTADA . Alexander S. Buck . 5’53’’ . Ficção . 2020 . 
Espírito Santo
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Luan trabalha como bikeboy de aplicativo e enfrenta dilemas e preconceitos na sua jornada diária de 
entregas em uma cidade grande. Sem hesitar, sonha com um futuro melhor.  

Elias e seus filhos retornam pra casa depois de um dia extenuante, que irá mudar suas vidas. Em meio a 
palavras não ditas, à conflitos escondidos, eles tentam apenas chegar ao fim deste dia. 

Carlos Eugênio é um renomado escritor brasileiro, de muito sucesso no passado. Hoje, cego, vive só, em 
uma fazenda às margens do Rio Paraguaçu, no recôncavo baiano, berço da cultura negra no Brasil. 
 
Após anos aposentado, resolve voltar a escrever e contrata uma garota chamada Mônica, que chega para 
dar mais vida à sua casa, formando, assim, uma grande amizade.

VOCÊ TEM OLHOS TRISTES . Diogo Leite . 18’58’’ . Ficção . 2020 
São Paulo

A ÚLTIMA VALSA . André Srur  . 21’ . Ficção/Drama . 2021 .
Goiânia - Go

OLHOS DE CACHOEIRA . Adler Kibe Paz  . 22’36’’ . Ficcão . 2020 . 
Bahia

O mundo foi assolado por uma variante brasileira do coronavírus. As pessoas morriam rapidamente com 
os pulmões destruídos e algumas voltavam à vida com sede de sangue para conseguir oxigênio. O último 
Silva sobre a face da terra vai contar os últimos momentos de 3 irmãos.

O ÚLTIMO SILVA SOBRE A FACE DA TERRA . Luiz Guilherme De Assis . 8’ . 
Suspense/Terror . 2021 . Rio De Janeiro - RJ26s
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15h30 - SESSÃO EXPERIÊNCIAS E EXPERIMENTAÇÕES: 
               ARTES VISUAIS E PERFORMANCES 
               Debatedor: Anthony Rodrigues

A sessão Experiências e Experimentações: Artes Visuais e Performances propõe, neste contexto de sessão 
online, que possamos viajar nas obras e suas circulações entre cinemas, galerias e museus e imaginar 
possibilidades diversas de exibição: performances, instalações, curtas, projeções e possíveis diálogos com 
cinema expandido são campinhos propostos neste programa.

Memória inventada, futuro rompido, fogo! 

”Um Transe de Dez Milésimos de Segundos”” é um ritual-recital performático sobre as camadas de 
memória e os diversos lugares da intuição que atuam sobre um corpo entre os pontos de fuga (portanto a 
possibilidade de existir) traçados no orí e na encruzilhada: a invocação de memória, o transe.

Um ritual é apresentado através de um guia espiritual para contar sobre a chegada dos navegadores ao 
país que hoje se chama Brasil.

Rio de Janeiro, Brasil. Em um encontro diaspórico, poetas de diferentes partes do mundo se reúnem no 
Cais do Valongo, o maior porto de escravizados da história da humanidade. Na companhia de ancestrais 
guardiões (Saul Williams e Roberta estrela D’Alva), prestam homenagens e proclamam mais uma vez que 
as vidas e a vozes negras importam. Vivos! Vivas! Liberdade! Poesia!

QUEDA . Lia Letícia  . 5’3’’ . Ficção . 2021 . Recife

UM TRANSE DE DEZ MILÉSIMOS DE SEGUNDO . Jamile Cazumbá . 7’52’’ . 
Performance/ Experimental . 2021 . Cachoeira (Ba)52s. 

RITO DE PASSINHO . Vitor Senra . 5’40’’ . Experimental . 2021 . 
Rio De Janeiro

VIVXS! . Tatiana Lohmann, Roberta Estrela D’Alva, Claudia Schapira . 15’ . 
FICÇÃO . 2021 . São Paulo-SP
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18h - SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES 
     Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

O processo de remoção compulsória de casas nas MARGENS da represa Billings, no Jardim Apurá, 
Zona Sul de SP, tornou-se um pesadelo para alguns moradores que não conseguiram comprovar com 
documentações os diversos trâmites burocráticos exigidos pelo estado para irem morar no residencial 
Espanha. Um complexo de 190 torres de apartamentos construídos em área de manancial, dentro do 
Parque dos Búfalos, zona sul de São Paulo onde pessoas de fora da região estavam inflando ainda 
mais a local. Diante dos escombros, falta de saneamento básico, epidemia de dengue, furtos, inse-
guranças e promessas, o líder comunitário Wesley Silvestre conselheiro gestor de ZEIS e morador da 
região,  tenta de todas as formas evitar re-invasões, cuidar da segurança dos moradores, zelar pelos 
animais abandonados e principalmente ajudar no processo de mudança das famílias que ficaram em 
meio aos destroços. 

MARGENS . Thiago Fernandes E Jonathan Fernandes Da Silva . 69’53’’ . 
Documentário . 2020 . São Paulo - SP . [Première Latino Americana]

Delirar o racial é uma imagem para pensar espacialidade sem as ficções formais (espaço e tempo). A 
partir da equação: racial ↔  não-local, Davi Pontes e Wallace Ferreira coreografam um experimento 
artístico que pensa a diferença sem separabilidade e que oferece uma equação para anular o 
espaçotempo como descritores de tudo que existe neste mundo.

DELIRAR O RACIAL . Davi Pontes E Wallace Ferreira . 32’5’’ . 
Experimental . 2021 . Rio De Janeiro
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Num híbrido de documentário e videoarte, Inventário do Corpo é um art.doc que propõe o resgate das 
memórias familiares de uma mulher negra, que marcada pela miscigenação, busca reconstruir a sua 
identidade em diáspora.

As sequelas de uma conjuntivite adenoviral deixam a visão embaçada. Através de uma interpretação 
estilizada de um exame oftalmológico, o filme revela sensações experimentadas pela paciente. 
Diagnóstico: “o problema está na estrutura, nas feridas brancas sobre a pupila preta.” 

Estou lendo a biografia de Malcolm X e reparei que meu irmão se parece muito com ele: a história do 
negro é circular.

INVENTÁRIO DO CORPO . Alini Guimarães e Jhonatan Bào  . 10’30’’ . 
Documentário . 2021 . São Paulo - Sp

VISÃO EMBAÇADA . Marina Kerber . 6’22’’ . Documentário 
Experimental . 2020 . Porto Alegre - Rs

CÍRCULOS . Lucas Litrento . 2’15’’ . Experimental . 2020 . 
Alagoas - Al

20h30 - SESSÃO MEMÓRIAS POLÍTICAS E ALEGÓRICAS 
      Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

Como disputar futuros, histórias e existências? Para a Sessão memórias políticas e alegóricas 
convidamos vocês a experimentarem múltiplas possibilidades temporais e estéticas em filmes que nos fa-
zem mergulhar em referências e ancestralidades,  entender o presente e resgatar o futuro.

Tudo foi criado em África, aprimorado no oriente, distorcido na Europa. E comercializado no ocidente.

CURE SEU INIMIGO . Novíssimo Edgar . 8’ . Ficção; Fantasia .
2021 . São Paulo
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Dispositivos e distorções, os algoritmos, a retórica: não existe racismo no Brasil. Uma violência que se 
repete. “Alegoria dos autômatos” é um filme de arquivo e montagem que busca evidenciar o racismo na 
estrutura imagética brasileira.

No futuro o governo é totalitário e nosso líder é uma cabeça imortal em um pote de conserva cibernético.

Esta travessia começa no rio Capibaribe, por onde muitas pessoas traficadas de África entraram no Brasil. 
Seguimos por lugares que quase escondem o horror da tragédia colonial. Apesar de tudo isso, 
encontramos estratégias para sobrevivermos à feiura do mundo. Seth é o juiz; e Sethico, seu julgamento.

Um café acompanhado do silêncio interno e dos ruídos externos. Filme realizado durante o isolamento da 
COVID-19. Todos os dias ao sentar para fazer minhas refeições diárias tudo que podia ouvir eram os sons 
de meus vizinhos, com o passar dos dias eles tornaram-se minha companhia através de seus sons.

ALEGORIA DOS AUTÔMATOS . Clébson Francisco e Josy Macedo . 15’ . 
Documentário . 2021 . Fortaleza - Ce

MISSÃO BERÇO ESPLÊNDIDO . Joel Caetano . 4’ . Animação . 
2021 . São Paulo

SETHICO . Wagner Montenegro . 14’23’’ . Documentário, Ficção,  
Experimental . 2021 . Recife

NOISE . Lucas Ranyere . 3’3’’ . Experimental . 2020 . Brasil

Toda imagem é uma súplica para o futuro.

MARVIN.GIF PARTE II . Marvin Pereira . 4’ . Experimental . 2020 . 
Cachoeira (Ba)
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PROGRAMAÇÃO

ABERTURA

SÉRIE DE 
ENCONTROS

SÉRIE DE 
ENCONTROS

9h30 BOM DIA, CINEMA NEGRO - DIA 7

ENTRE VESTÍGIOS E FUTURIDADES:
PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA NEGRA NO 
BRASIL. LÁZARO ROBERTO (ACERVO ZUMVI), 
IRIS DE OLIVEIRA E DEBORA BRUTUCE. 
MEDIAÇÃO: MILENA MANFREDINI

POLÍTICAS DO OLHAR
COM COLETIVO WI DA MINIKONGO 
(COLÔMBIA)
TRADUÇÃO - ESPANHOL - LEO

10h

11h15

03/11 QUARTAONLINE

SESSÃO

SESSÃO SER NEGRO, SER QUEER: 
EXISTÊNCIAS DIVERSAS
DEBATEDOR: MACARIO

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

NAS CIDADES: PERSONAGENS E 
ITINERÁRIOS AFETIVOS (E DECOLONIAIS) 
 DEBATEDORA: VITÓRIA COSTA.

SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

13h

15h30

18h

20h30
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13h - SESSÃO NAS CIDADES: PERSONAGENS E ITINERÁRIOS 
     AFETIVOS (E DECOLONIAIS)
            Debatedora: Vitória Costa

A sessão Cidades: Personagens e itinerários afetivos (e decoloniais) apresenta um conjunto de 
filmes cuja diversidade de personagens e regionalidades são o mote para pensar suas existências nas ci-
dades. Partindo de personagens e suas trajetórias, questões como arte, cultura, circulação, presença, me-
mória, racismo, ancestralidade, decolonialidade são trazidas neste conjunto de 
filmes.

É um documentário sobre as angústias e (a)fetos vivos e perdidos nas relações estabelecidas e vivenciadas 
numa cidade opressora, onde as margens são afetadas diariamente pelo aval do estado que extermina e 
tortura a juventude negra e periférica. É sobre a vida e padecimento. Sobretudo, passado, presente e 
futuro.

Penumbra é um filme autobiográfico realizado pela artista brasileira Panmela Castro. No curta-metragem, 
Panmela, em suas noites de solidão durante a quarentena de 2020, apresenta o desdobramento de um 
grave problema social: o racismo.

Em Olinda, Dona Glorinha do Coco se orgulha em ser a mais antiga mestra coquista do Amaro Branco, 
efervescente bairro de cultura popular da cidade, e aos 87 anos mostra vitalidade e amor pela tradição. 

Inspirado na trajetória do percussionista quilombola, Wilson Santos, fundador da Orquestra de Tambores, 
um personagem que dedica grande parte de sua vida à música e ao trabalho de difusão da percussão 
popular como ferramenta para inserção social de jovens da periferia.

(A)FETO . Renato Candido . 15’46’’ . Documentário . 2021 . 
São Paulo

PENUMBRA . Panmela Castro . 6’42’’ . Não Ficção . 2020 . 
Rio De Janeiro/Rj

EU FAÇO A MINHA SAMBADA . Juliana De Lima Barros . 5’ . 
Documentário . 2021 . Recife/Olinda

TAMBOR OU BOLA . Sergio Onofre . 24’ . Documentário . 2019 . 
Maceió

64



 Marcelo tem a capoeira como leme de sua vida. Um documentário poético de Davi Victor e Saulo Nicolai.

Nigiro é um documentário que mergulha nas trajetórias pessoais e coletivas de africanos, afro-descentes e 
indígenas a partir de seus nomes próprios, buscando compreender seus processos históricos e culturais.

Por que homenageamos algozes com seus nomes batizando ruas? As cidades de Feira de Santana e 
Salvador, compõem o cenário para refletir acerca dessas personalidades. Os nomes de logradouros serão 
o fio condutor para recontar a história do Brasil.

Hoje eu trouxe uma pessoinha que vocês vão amar, uma pessoa brilhante, alegre, pra cima, sabe? Todo 
mundo gosta e eu adoro: Jorge Lafond!

MARCELO . Davi Victor:  . 3’20’’ . Documentário . 2020 . 
Rio De Janeiro

NIGIRO: MEU NOME, MINHA ANCESTRALIDADE . Assaggi Piá . 12’21’’ . 
Documentário . 2020 . São Francisco Do Conde – Ba

RUAS DA DISCÓRDIA . Gean Almeida . 15’ . Documentário . 2020 . 
Feira De Santana

SOCIALIGHTS | JORGE LAFOND . Noah Mancini . 9’56’’ . Experimental . 
2020 . Minas Gerais

15h30 - SESSÃO SER NEGRO, SER QUEER: EXISTÊNCIAS 
               DIVERSAS 
               Debatedor: Macario

Este ano a sessão Ser negro, ser Queer será apresentada em dois formatos, no presencial e no online. 
Duas sessões distintas, que mantêm em comum e propõe uma reflexão sobre estas existências diversas 
entre a racialidade e a sexualidade. Porém, estes filmes não se esgotam em si mesmo nem nas próprias 
sessões. Amor, performance, festa, resistência, religião, circulação nos espaços urbanos, cotidianos, repa-
rações e políticas são alguns dos temas que atravessam os filmes destas sessões.
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Através da autoinvestigação de quatro pessoas trans, com uma abordagem poética-reflexiva, 
“Tenebrosas?” propõe a reinvenção de imaginários sociais sobre corpos trans e travestis no cotidiano.

“Flor de Mururé” é um curta-metragem que utiliza da linguagem de videoclipe como narrativa para 
abordar de forma lúdica a temática do Feminicídio e Transfobia. Dirigido por Marcos Corrêa e Priscila 
Duque, comunicadores pretos e da periferia de Belém do Pará. A obra é uma ode à beleza, às encan-
tarias e ao poder feminino amazônico. A narrativa apresenta um episódio ficcional de violência, tendo 
como protagonista Gabriela Luz, atriz e travesti, que realizou, com a gravação de “Flor de Mururé”, seu 
primeiro trabalho após a transição de gênero. A trama, permeada pelo afrofuturismo amazônico, mistura 
elementos documentais e ficcionais com pitadas de surrealidade e fantasia. O vídeo traz também, como 
personagens, as Orixás femininas Iansã, Oxum e Iemanjá. Participam ainda os integrantes do grupo 
Carimbó Cobra Venenosa, que acompanham a protagonista em diversos momentos da narrativa. 
A feminilidade amazônica está presente na obra com a reunião de mulheres cis e trans cantando, juntas, 
pelo fim do machismo e dos crimes de LGBTIfobia. Participam ainda artistas da cena cultural independente 
de Belém, donas de casa, travestis, crianças, homens cis e trans, os quais, juntos, mostram que a luta por 
uma sociedade menos violenta é uma bandeira que precisa ser levantada por todes. As gravações 
aconteceram em Icoaraci e Outeiro, periferia da Região Metropolitana de Belém. A produção, realizada 
pela Psica Produções, reuniu uma equipe majoritariamente feminina, LGBTQIA+, preta e periférica.

TENEBROSAS? . Jhonatan Bào . 15’40’’ . Documentário . 2021 . 
São Paulo

FLOR DE MURURÉ . Marcos Corrêa E Priscila Duque . 10’ . Drama . 
2021 . Belém Do Pará,

 Em um clube de futebol de várzea, dois amigos têm sua rotina abalada pela notícia de sua separação 
iminente.

ESTRELA SOLITÁRIA . Iwan Silva . 7’37’’ . Ficção . 2019 . 
São Paulo, Sp
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Bernardo e Luix buscam aproximação afetiva durante o período de distanciamento social. Em meio ao 
caos, tentam descobrir outras formas de amar.

Um casal recebe uma visita para um café. O processo dessa refeição é permeado por lembranças, 
memórias e comemorações.

DOIS . Guilherme Jardim E Vinícius Fockiss . 10’ . 
Docuficção / Romance . 2021 . Minas Gerais - MG

DEPOIS DE AMANHÃ . Paulo César . 9’ . Ficção . 2020 . 
Rio De Janeiro

Na série de documentários “Caru, Asé!” foram entrevistados 4 líderes religiosos do Candomblé da cidade 
de Caruaru. Nesse episódio conhecemos um pouco mais da vertente Jurema, que no município é liderada 
pela mãe de santo Andrea do Catimbó, mulher negra, transexual e sobrevivente.

ANDRÉA DO CATIMBÓ . Maria Kilô Ferrera . 20’10’’ . Documentário . 
2020 . Caruaru - Pe
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18h - SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Após a trágica morte de George Floyd em 2020, a cineasta entra em contacto com ativistas negros em 
Colônia e se envolve com a Comunidade Negra da cidade, principalmente do movimento Black Lives 
Matter. 

Em uma linha do tempo alternativa em que Québec se tornou um país independente após o referendo de 
1995, Jacques Hamelin (Guy Nadon) é o quarto presidente da nova nação. Ele enfrenta muitos desafios, 
entre eles o fato de que, mais de duas décadas após sua separação do Canadá, o país ainda está travado 
em um debate de identidade: Quebéc deve voltar ao Canadá?

I HAVE A DREAM / EU TENHO UM SONHO . Nancy Mac Granaky-Quaye . 
21’ . Documentário . 2021 . Alemanha

LA MAISON BLEUE . Audrey Jean-Baptiste . 55’ . Documentário .   
Senegal/Mauritânia . [Première Latino Americana]
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20h30 - SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Indo contra a vontade do seu marido, Ayélé envia a sua filha Mofiala para estudar na cidade. Anos mais 
tarde, uma epidemia de origem desconhecida atinge a aldeia. Tendo-se tornado médica e  infectologista, 
Mofiala parece ser a pessoa ideal para erradicar este problema.

TomQueens é um documentário sobre moda e estilo de TomBoys em Accra. São mulheres que partilham as 
suas experiências e formas de como encontrar os verdadeiros eus em uma sociedade que as questiona e 
despreza. O filme é uma tentativa de desmistificar os estereótipos colocados em mulheres que optam por 
não seguirem os padrões. 

Jonas, um artista visual, estrangeiro na Alemanha, prepara sua próxima exposição: “AQUÁRIO”. Em seus 
quadros, ele retrata suas vivências como LGBT negro, revelando seus medos, sonhos e frustrações.

MOFIALA . Kpadenou Boris . 26’ . Animação . 2020 . Togo

TOMQUEENS . Ngminvielu Josephine Kuuire . 31’17’’ . Documentário . 
2021 . Gana

OUTSIDE THE AQUARIUM / FORA DO AQUÁRIO . Alex Mello . 24’56’’ . 
Drama . 2021 . Alemanha
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13h - SESSÃO MULHERES NA DIREÇÃO
         Debatedora: Janaína Oliveira Refém.

Esta sessão apresenta filmes realizados por  mulheres cineastas e, em alguns casos, sobre mulheres. Longe 
de reduzir estas sessões a essa chave, mas ao mesmo tempo sugerindo uma possível (dentre as múltiplas) 
leituras, trazemos, a partir de diálogo entre ficções, documentários e filmes experimentais, questões como 
família, memória, corporeidades, lutas e resistências. Aqui, esses movimentos vão se apresentando na 
tela, nos fazendo imaginar e reimaginar como a vida se coloca em cada existência - delas, de suas per-
sonagens e de seus filmes.

Divina acorda de manhã e transmuta  o tempo com o seu    t     e   m    p    o     em memória  e processo, 
corpo são.

Qual é a sensação de não ter um corpo que precisa se preparar diariamente para uma guerra? Este curta 
traz a percepção matinal de um corpo de uma mulher preta que se cuida, cura e preserva para sobreviver 
ao rotineiro estado de alerta.

Um lar violento e uma rotina de dor que se cumpria com rigor. O agressor é o mesmo, ele sempre esteve 
lá. Mas aí vem a pandemia e a convivência sem interrupções de tempo e sem gatilhos que desarmem as 
tensões, escancaram a violência contra a mulher.

Benedita e a garota Lua, duas mulheres negras que viram o velho mundo sucumbir, são agora as únicas 
sobreviventes. Entre silêncios e traumas, precisam se reconectar consigo mesmas.

DIVINA . Flaviane Damasceno . 1’ . Ficção . 2021 . 
Rio De Janeiro

TÁTICAS DE GUERRILHA DO MEU CORPO PRETO . Lais Reverte . 3’24’’ . 
Experimental /Performance . 2021 . Rio De Janeiro

CALIBRE.180 . Shirley Cruz . 16’10’’ . Docudrama . 2021 . 
Rio De Janeiro

A MULHER NO FIM DO MUNDO . Ana Do Carmo . 19’52’’ . Drama . 
2019 . Bahia
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Cícero perdeu seu irmão para o ódio racial. Agora, seu cunhado quer salvá-lo do mesmo destino, 
levando-o a força para outro lugar.

Certas datas comemorativas há um tempo mudaram de significado. Uma das casas se transforma. Ana e 
Luiza, em meio a mergulhos, buscam reflexões sobre as formas que a casa pode se apresentar em meio as 
dobras do tempo.

Em uma praia onde as temporalidades se atravessam, Virna experiencia uma jornada de memórias 
fragmentadas, compartilhamentos e reconciliações consigo mesma.

Em meio a uma pandemia Danielle, mulher negra de classe média, resgata suas memórias de infância 
resinificando-as e se depara com a dialética diaspórica que perpassa a origem da negritude dela.

SOBRE NOSSAS CABEÇAS . Susan Kalik E Thiago Gomes  . 15’ . 
Drama / Ficção Científica .   . Salvador

NOÇÕES DE CASA . Giulia Maria Reis . 12’39’’ . Ficção Experimental . 
2020 . Rio De Janeiro

PRAIA DOS TEMPOS . Luan Santos . 10’37’’ . Ficção/Experimental . 
2021 . Salvador/Ba

CARTA AO MAR . Danielle Valentim . 3’7’’ . Experimental . 
2020 . Pernambuco - Pe

Um corpo é maré cheia. Choro nos planos alto, médio e baixo. Alongo meus membros que vão e voltam 
como onda do mar. Dessa vez, as lágrimas fizeram um caminho diferente, não escorreram pelo meu rosto.

TUDO QUE EU PODERIA FAZER ERA CHORAR . Dandara De Morais . 
3’38’’ .   . 2021 . PE 
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15h30 - SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES 
      Debatedor: André Sandino

Dona Edite (mineira de Pirapora – MG) é uma mestra da literatura periférica de São Paulo e da cultura 
popular, por meio de sua interpretação diversos personagens oprimidos da história ganham vida, as 
mulheres roceiras, as rezadeiras, o trabalhador das fábricas, as mães negras das favelas e tantas outras. 
Dona Edite é deficiente visual, mas vê o mundo pelos olhos da poesia,recitando textos e canções no Sarau 
da Cooperifa, onde é diva e rainha do lugar.

O OLHAR DE EDITE . Daniel Fagundes . 70’ . Documentário . 2020 . 
São Paulo - Sp

18h - SESSÃO ÁFRICA E OUTRAS DIÁSPORAS

Este filme é o retrato de Delphine, uma jovem camaronesa. Como outras, ela pertence à geração de jovens 
mulheres africanas esmagadas por nossas sociedades patriarcais e abandonadas à colonização sexual 
ocidental como seu único meio de sobrevivência. Por meio de sua coragem e força, ela expõe esses 
padrões de dominação que continuam a aprisionar as mulheres africanas.

LES PRIÉRES DE DELPHINE . Rosine Mbakan .  91’09’’ . Documentário  
2021 . Camarões/Bélgica
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20h30 - SESSÃO COTIDIANOS ANCESTRAIS E SUAS 
         RELIGIOSIDADES
              Debatedor: Thiago Costa

A sessão Cotidianos ancestrais e suas religiosidades nos apresenta, por diversas chaves de leitura, um 
programa de filmes que podem ser entendidos pela chave da expressão da religiosidade em nosso coti-
diano. Em filmes experimentais, de animação e documentais apresentam o universo de uma religiosidade 
expressa no cotidiano, nos processos de cuidado e de cura, nas resistências às colonialidades.

O filme busca acentuar positivamente a representação mítica do orixá Exú. O filme apresenta a simbologia 
de entrega do Padê - oferenda/comida para o Orixá Exú. Como paralelo, busca acentuar questões que 
atravessam a vida dos corpos negros no contexto da diáspora brasileira como o genogídio, o adoecimento 
psicológico causado pelo racismo e a demonização das práticas e representações religiosas.

Omolú é o Orixá das pragas e da cura. Em tempos de isolamento, nele residem os caminhos para uma 
nova normalidade. Experimento realizado durante o isolamento do COVID-19, em junho de 2020.

Com o título em Yorubá, língua africana trazida para o Brasil, a animação conta a história da Orixá das 
águas doces, que no Candomblé é Òsùn a deusa da fertilidade que faz tudo nascer e viver na força do 
Axé.

Inez recebe a visita de Iansã.

LAROYÊ . Rennan Peixe . 9’ . Experimental . 2020 . Recife-Pe

CURAI-VOS . Clementino Junior . 2’56’’ . Experimental . 2020 . 
Rio De Janeiro

ORÍKÌ . Pâmela Peregrino  . 5’54’’ . Animação . 2018 . 
Porto Seguro - Ba

BÚFALA . Tothi Dos Santos . 8’50’’ . Experimental . 2021 . 
Goiás - GO
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Rodrigo Antonio é paraense, formado em História (UFPA) e produção audiovisual (EICTV). Produziu longas 
e curtas-metragens de ficção e documentário com carreira e reconhecimento internacional, webséries, 
documentários educacionais e uma série para televisão. Tem experiência como curador e parecerista de 
laboratórios, editais setoriais e espaços de mercado. Mestrando em Artes (UFPA), desenvolve estudos e 
consultorias de produção de impacto social e é idealizador e coordenador do Matapi- Mercado 
Audiovisual do Norte e membro da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro – APAN.

Fabinho Santinho, um menino negro da periferia de Embu das Artes, narra seu olhar da pandemia através 
dos cantos de trabalhos dos trabalhadores urbanos e rezas de sua família. Assim busca criar registros e 
maneiras possíveis de vida durante um período pandêmico, além de uma paisagem sonora da quebrada 
em que reside.

MEUS SANTOS SAÚDAM TEUS SANTOS . Rodrigo Antonio . 13’45’’ . 
Documental . 2021 . Brasil

DI CUMÊ, TRABALHAR E REZAR . Fabinho Santinho . 11’12’’ . Musical . 
2020 . São Paulo

A partir das vozes de Mãe Darabi/Alba Cristina, Olúkóso/Luzi Borges e Izadora Guedes, o filme aborda 
a história de Mejigã, sacerdotisa nigeriana que sofreu diáspora no século XIX e foi escravizada no 
Engenho de Santana (Ilhéus - BA), do qual escapou, resistindo e se tornando símbolo de empoderamento 
ao gestar uma dimensão Ijexá no Sul da Bahia. Mini Bio di

O ABEBÉ ANCESTRAL . Paulo Ferreira . 19’15’’ . Documentário . 
2020 . Bahia - Ba
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O diretor registrou esse movimento afro religioso, que acontece em um dia inteiro de celebração, no dia 
02 de fevereiro. Através de um filme de um minuto, em uma espécie de microvisão sintetizada, o 
espectador é conduzido a experiênciar esse dia de fé.

Pois o limite das linguagens usadas para descrever nossas transfigurações, é a palavra. A palavra Travesti 
é um limite, um convite e um lembrete. E minha escuridão pré-existe à raça e ao gênero. A comunidade é, 
ao mesmo tempo,  veneno e mel. Eu sou bantu. Eu sou a mensageira que anuncia a transmutação que 
nomeamos de Travesti.

RIO VERMELHO . Alexandre Maciel . 1’ . Filme Arte . 2021 . 
Rio De Janeiro

UMA NOITE SEM LUA . Castiel Vitorino Brasileiro . 27’  . 
Documentário . 2020 . São Paulo
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13h - SESSÃO ENTRE O RISO E O ASSOMBRO: PROPOSTAS  
           E LIMITES A PARTIR DA IRONIA, DA COMÉDIA E DO
           TERROR
           Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

O que temos em comum na sessão Entre o Riso e o assombro são as possibilidades de pensar as múltiplas 
narrativas propostas por cineastas negros, a partir de temas muito distintos entre si, pensados a partir de 
construções estéticas e narrativas, regionalidades e dança entre gêneros cinematográficos. Aqui, a ironia, 
o humor e o assombro estão presentes. 

Duplo R é um falso-documentário que se passa em um grupo de apoio para pessoas que sofrem de 
racismo reverso. Essas pessoas contam os motivos e as angústias que passam por serem brancas.

DUPLO R . Hector Sousa . 19’8’’ . Comédia . 2020 . 
Aracaju - Se

Tá quente é um relato audiovisual dos costumes do manauara que vive na capital. Uma relação de amor e 
ao mesmo tempo de desconforto com o calor que faz na cidade.

TÁ QUENTE . Bruno Pereira . 18’41’’ . Comédia . 2021 . 
Manaus/Am

Alan reencontra Amira e se vê encurralado em um café numa tarde. O que ele não sabia é que essa tarde 
podia durar uma eternidade.

A SETE TRAGOS DO CHÃO . Ariel L Ferreira E Cláudia Sater . 19’42’’ . 
Dramédia/Fantasia . 2019 . Bahia

Jovem acha quebra-cabeça em seu mais recente apartamento. A nova residência não será seu lar doce lar.

ALUGA-SE . Kauan Oliveira E Bruno Grigati  . 8’46’’ . Ficção . 
2021 . Vitória Da Conquista - BA
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13h - SESSÃO ENTRE O RISO E O ASSOMBRO: PROPOSTAS  
           E LIMITES A PARTIR DA IRONIA, DA COMÉDIA E DO
           TERROR
           Debatedora: Ana Paula Alves Ribeiro

Após se mudar para uma nova cidade sem ter a possibilidade de visitar seu novo lar antes de alugá-lo, 
Lucas vivencia algo estranho que acontece no local.

VIZINHANÇA . Lucas Carvalho . 9’33’’ . Suspense / Horror . 
2020 . Espírito Santo - Es

A floresta amazônica há muito tempo fornece aos ribeirinhos um meio de sustento. Duca, um caboclo 
acostumado a aproveitar as oportunidades da vida, em uma conversa com seu compadre Firmino 
descobre um meio de quem sabe, ir para uma nova vida e largar o interior, mesmo que às custas de seu 
compadre. Mas a floresta não dá só sustento, ela esconde mistérios nunca antes vistos pelo homem e Duca 
está prestes a descobrir um deles.

DIA DE FINADOS . Marcio Nascimento . 15’ . Horror . 2021 . 
Manaus – Amazonas

Romeu é um Youtuber que costuma ser polêmico em suas Lives. Um dia seu público assiste algo além das 
polêmicas.

LIVE . Adriano Monteiro / Coletivo Damballa . 12’20’’ . Drama/Horror 
2020 . Vitória

Em uma noite de Natal, duas crianças decidem brincar com um tabuleiro Ouija. Natal é tempo de 
comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Por isso, é bom ficarmos próximos daqueles 
que amamos.

NATA . Erik Ely . 7’20’’ . Ficção (Terror) . 2020 . 
Goiânia - Goiás
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15h30 - SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES

Em janeiro de 2011 um lote com 110 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades, todas 
escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro. Durante 2 anos, 
1952/53, ela relata sobre a paixão e a distância. A partir desta descoberta, uma investigação se 
inicia para localizarmos este casal apaixonado e descobrirmos o desfecho do romance. Uma história sobre 
amor, tempo e memória.

ESPERO QUE ESTA CARTA TE ENCONTRE BEM . Natara Ney . 67’47’’ . 
Documentário . 2020 . Pe/Ms/Rj

18h - SESSÃO BRASIL: VESTIGIOS E FUTURIDADES

Todo ano, uma mulher de 67 anos comemora seu aniversário de 7 anos.

AÇUCENA . Isaac Donato . 71’ . Documentário . 2021 . 
Bahia - Ba
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Janaina Oliveira ReFem 
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