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SEMINÁRIO 
NEGRITUDE 
INFINITA
Entre o corpo e o quadro
14h30 - dia 5 de Dezembro
Lidia dos Anjos, Mara Rachel, Magno Rodrigues e Cintia Lima (PE) 
Mediação: Darwin Marinho
Entre o Corpo e o Quadro busca entre os relatos e reflexões de quatro atrizes/ator: a per-
nambucana Cintia Lima, os cearenses Magno Rodrigues, Mara Rachel e Lidia dos Anjos, 
pensar a mediação de ser um corpo que inscreve a co-autoria da imagem enquadrada 
dentro das perspectivas do cinema. Refletir sobre como é construir um filme diante de 
imaginários perversos que afligem projeções desses corpos pretos, que processos e me-
diações são necessárias entre atuação, direção e produção para reinscrever uma nova 
forma de enquadrar ou melhor, ensaiar o enquadramento de um corpo.

Quem faz cinema no Ceará? 
16h30 - dia 5 de Dezembro
Déo Cardoso e Kiko Alves
Mediação: Luly Pinheiro
Imaginar políticas públicas voltadas dentro do cinema estadual cearense para  a realiza-
ção de  trabalhos realizados por diretores negros e pensar formas de o cinema ser mais 
acessível para novos realizadores é a questão da mesa “Quem Faz Cinema no Ceará?”. 
Junto dos realizadores Kiko Alves e Déo Cardoso, Luly Pinheiro media as possibilidades 
de uma nova forma de viabilizar o Cinema dentro do Ceará.

Imagens e Narrativas em Perspectivas Negras 
14h30 - dia 6 de Dezembro
Rayanne Layssa (PE), Luca Salri, George Ulysses e Leon Reis
Não existe uma forma certa de olhar, bem como é impossível criar caminhos definitivos 
de entender e tabular as forças estéticas que circundam o cinema negre brasileiro. Ten-
tar sentir as formas que reagem e nascem dentro dessas epistemologias quase nunca 
catalogadas é uma busca necessária, não só para infiltrar a forma linguística pela qual 
os movimentos cinematográficos se perduram no tempo, bem como tentar ver e ouvir 
onde está o estado da matéria de nosso cinema e quais foram suas transformações. 
Dessa forma, convidamos Rayanne Layssa, Luca Salri, George Ulysses, que mediados 
por Leon Reis, conversam sobre essas possibilidades narrativas a partir de outras/nossas 
perspectivas. 

Difusão e exibição: mostras de cinema no Nordeste
16h30 -  dia 6 de Dezembro
Luciana Oliveira (SE), Izabel de Fátima (BA) e Naymare Azevedo (BA)
Mediação: Lilian do Rosário
A história de difusão e organização de cineclubes e mostras com o desejo de trocar conhe-
cimento e exibir os filmes realizados por diretores pretes é antigo no Brasil. Mas a história 
como sempre bem faz seu serviço, nos traz demandas de resgate bem difíceis dentro da 
esfera individual. Para isso convidamos Luciana Oliveira produtora da Mostra de Cinema 
Negro EGBÉ em Sergipe, a pesquisadora e historiadora Izabel de Fátima Cruz Melo, bem 
como a realizadora, produtora e pensadora Naymare Azevedo a mediação é de Lilian do 
Rosário, pesquisadora, fotógrafa e curadora da Mostra Negritude Inifina.
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Masterclass
Oscar Micheaux: um Fantasma que nos Olha
14h30 - dia 7 de Dezembro
Leon Reis (CE)
Oscar Micheaux nascido em Metropolis - Illinois não é o primeiro realizador, roteirista e 
produtor de cinema norte americano negro que se tem conhecimento. É um fantas-
ma que ressurge como muitos, apagado pelo tempo que não se importou com seus 
trabalhos e resgatado pelo trabalho de estudantes durante a década de 80. O realiza-
dor tem mais de 44 trabalhos contabilizados, não se sabe quantos perdidos, apenas 
15 estão acessíveis para exibição ou foram restaurados. Dentre a filmografia resgatada 
surge imagens que espantam pela sua força ao querer discutir relações interraciais, 
a passabilidade que pretes de pele clara tinham e tem na sociedade americana, ou o 
seu poderosíssimo Within Our Gates (Nos Limites dos Portões/1920), filme em respos-
ta ao racista trabalho de David W. Griffith Nascimento de Uma Nação. 

Territórios Ancestrais
16h30 - dia 7 de Dezembro
Rodrigo Ferreira (CE) e Paolla Martins (SP)
A masterclass Territórios Ancestrais, com Paolla Martins e Rodrigo Ferreira, parte dos 
últimos trabalhos de ÒDÀRÀ (CE). Propondo diálogos sobre a ética do audiovisual 
na periferia e a ancestralidade como preceito narrativo, no processo de resgate das 
cosmovisões dos povos das matas e do catimbó, que viveram e resistem nesses ter-
ritórios, por meio das memórias e cultos cotidianos.

Oficinas
AFROFICÇÃO
9 de dezembro, 9h as 12h
com Anti Ribeiro (SE)
A oficina é um espaço de reflexão quanto à construção de uma identidade afrodias-
pórica que se baseie nos elementos referenciais à cosmologia de África, buscando 
compreender o processo de perda da nossa memória ancestral e o quanto o ato de 
ficcionalizar tem o potencial de, mais do que projetar novos horizontes, preservar 
processos de entendimento do mundo que se distanciem da lógica eurocêntrica 
e colonial. Para tal, a oficina de Afroficção propõe um estudo das ferramentas his-
toricamente utilizadas para representar o corpo negro de forma exotizada, contri-
buindo para fincar estas imagens no inconsciente coletivo. A ficção, neste contexto, 
insere-se como ferramenta de desconstrução (a curto prazo) e destruição (a longo 
prazo) destas normas estabelecidas de representação. O espaço tem foco no Cine-
ma e no Audiovisual e as referências utilizadas são, em sua grande maioria, partes 
deste circuito. No entanto, a ideia de ficcionalizar lugares não-disponíveis à nossa 
realidade é uma arma que pode servir ao artista de qualquer linguagem.

O corpo LGBTQ negro no cinema contemporâneo
6 de dezembro, 9h as 12h
com Bruno Victor (GO)
A oficina propõe uma discussão sobre cinema negro e como realizadores negros 
e negras estão reformulando a maneira em que se desenvolve a trajetória de per-
sonagens LGBTQs nas narrativas cinematográficas. Será debatido questões sobre 
identidade, representação,espacialidade e o protagonismos de negros e negras no 
cinema brasileiro contemporâneo produzido por realizadores LGBTQs. A oficina pos-
sui uma base teórica que nos ajuda a identificar essas produções dentro do cinema 
brasileiro e contribui para a análise dos filmes que serão exibidos.
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