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Iniciada em 2017, com a 1ª edição realizada no CCBJ e na 

Vila das Artes, em 2019 chega na sua 2ª edição ocupando 

o Cinema do Dragão, o Centro Dragão do Mar e a Vila das 

Artes, e em 2021 a sua 3ª edição é realizada de forma 

virtual. Sempre forma gratuita!

SOBRE O PROJETO A Mostra Negritude Infinita é um evento de difusão 

da produção audiovisual brasileira com foco em 

filmes produzidos e realizados por pessoas negras 

de todo o Brasil. 

iv negritude infinita | 2022
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imaginar um cinema de todes
SOBRE A 4ª EDIÇÃO Em 2022, o evento chega na sua 4ª edição apresentando uma programação 

diversa composta pela Mostra Panorama Brasil e Mostras Especiais, 

Oficinas, debates com realizadores, e o 3º Seminário Negritude Infinita. 

Toda a programação será gratuita e realizada de forma híbrida.
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a mostra em números

Foram mais de 120 filmes exibidos nas 3 

edições da mostra, de um total de 300 

filmes inscritos, envolvendo produções 

de quase todos os estados brasileiros, 

das cinco regiões. A mostra evidencia a 

diversidade da produção cinematográfica 

nacional. 

+ 120 FILMES

A edição de 2021 alcançou um total de 

mais de 7 mil visualizações nos 33 

filmes exibidos. As mesas de debate 

contaram com mais de 700 visualizações 

durante o evento e continuam disponíveis 

online para serem assistidas a qualquer 

momento.

Nas duas edições do Seminário contamos 

com cerca de 40 convidados, dentre 

curadores, pesquisadores, críticos e 

profissionais da cadeira do audiovisual 

nacional, sendo que na edição de 2021 

aconteceu de forma virtual alcançando 

mais de mil visualizações até o presente 

momento.

+ 7 MIL VIEWS + 40 CONVIDADOS
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programação 2022
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A Negritude Infinita tem 

curadoria de Darwin Marinho, 

Luly Pinheiro, Leon Reis 

e Lilian do Rosário, e 

coordenação artística de Ana 

Aline Furtado

3 mostras de 
filmes
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Cerca de 30 filmes

A Panorama Brasil apresenta os filmes mais 

recentes da produção nacional selecionados a 

partir de chamada pública pela curadoria do 

evento.

+ Debates

PANORAMA BRASIL

Cerca de 15 filmes

Compostas por exibições e seleções especiais 

de filmes a partir de recortes temáticos e/ou 

de realizadores brasileiros convidados pela 

curadoria do evento.

+ Debates

MOSTRAS ESPECIAIS
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Oficinas Oficina #1

Oficina #2

Oficina #3

Cerca de 15 

convidados + 

acessibilidade

3º Seminário 

Negritude Infinita

AMPLI_AR Programa de Crítica

Produção executiva em cinema

Estéticas e Narrativas Negras

O Seminário tem curadoria de Izabel de Fátima Cruz 

Melo, e traz debates com pesquisadores, curadores, 

críticos e pensadores do cinema negro brasileiro.



Temos diversas cotas de patrocínio 

e de apoio, que variam de acordo 

com o valor financiado, e com 

contrapartidas distintas. 
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APOIE O 
CINEMA NEGRO
BRASILEIRO!

Temos diversas cotas de patrocínio 

e de apoio, que variam de acordo 

com o valor financiado, e com 

contrapartidas distintas, que podem 

ser negociadas entre ambas as 

partes.

Valor da cota: R$ 30.000,00

Contrapartidas: 

• Chancela de APRESENTA em todas 

as mídias de divulgação;

• Cartela exclusiva;

• Vídeo institucional de 1min;

• Postagens exclusivas em redes 

sociais;

• Ações promocionais.

Valor da cota: R$ 15.000,00

Contrapartidas: 

• Chancela de PATROCÍNIO VIP em 

todas as mídias de divulgação;

• Cartela dupla;

• Vídeo institucional de 30seg;

• Postagens especiais em redes 

sociais.

Valor da cota: R$ 10.000,00

Contrapartidas: 

• Chancela de PATROCÍNIO em 

todas as mídias de divulgação; 

• Cartela tripla;

• Vídeo institucional de 15seg.

como apoiar 
esse projeto
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APRESENTAÇÃO PATROCÍNIO VIP PATROCÍNIO
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APOIE O 
CINEMA NEGRO
BRASILEIRO!

Temos diversas cotas de patrocínio 

e de apoio, que variam de acordo 

com o valor financiado, e com 

contrapartidas distintas, que podem 

ser negociadas entre ambas as 

partes.

Valor da cota: R$ 5.000,00

Contrapartidas: 

• Chancela de APOIO em todas as 

mídias de divulgação; 

• Cartela quádrupla.

Parceria institucional sem 

aporte financeiro direto 

Contrapartidas: 

• Cartela de PARCERIA em todas 

as mídias de divulgação;

• A depender da negociação 

outras contrapartidas poderão 

ser oferecidas.

como apoiar 
esse projeto
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APOIO PARCERIA
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É possível apoiar financeiramente esse projeto de duas 
formas. A primeira é através do Mecenato Estadual, em que 
empresas contribuintes do ICMS no Ceará podem debitar até 
2% do imposto devido em projetos culturais aprovados na Lei 
Estadual de Incentivo a Cultura. A segunda forma é através 
de patrocínio/apoio direto ao projeto.

formas de apoio

• A cota é definida pela empresa 

apoiadora de acordo com seu 

interesse.

• Incentivamos o patrocínio/

apoio direto, sem passar pelo 

Mecenato, pois é uma opção 

que possibilita que o projeto 

possa ser expandido, ampliando 

assim seu alcance.

• Também é possível apoiar 

através de valores e/ou 

parcerias diversas negociadas 

entre ambas as partes.
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Plano de mídia e divulgação

• Site oficial do evento
• Redes sociais do evento e da produtora (Instagram/       

Facebook/YouTube) 
• Postagens patrocinadas em redes sociais
• Veículos de comunicação (jornais, portais de notícias    

e sites especializados)
• Anúncio pago em jornais
• Convite eletrônico
• Mailing
• Vídeos institucionais

• Citações em transmissões ao vivo

onde a marca 
será vista
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quem faz

EQUIPE 4ª MOSTRA NEGRITUDE INFINITA 

Coordenação e Executiva:

Coordenação Artística: 

Coordenação de Produção: 

Produção: 

Curadoria:

Clébson Francisco

Ana Aline Furtado

Alisson Severino

Levy Freitas e Camila Santino

Luly Pinheiro, Darwin Marinho, 

Lilian do Rosário e Leon Reis

A Mostra Negritude Infinita é uma 
realização de A CASAMATA, produtora 
cultural e plataforma expandida focada 
nos múltiplos cruzamentos de linguagens 
artísticas, conectando ações culturais, 
pessoas e comunidades, através de 
processos de criação, produção, 
formação, circulação e difusão.



Entre em contato para 
apoiar a realização 
deste projeto! 
casamata@acasamata.com

producao@acasamata.com

negritudeinfinita.com

+ INFORMAÇÕES


