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 Os Encontros Virtuais Cinematógrafo e Saladearte Daten 
acontecem nas tardes de sábado e nas noites de quarta desde o início 
da quarentena, sempre com um �lme diferente sugerido pelos 
curadores do Cinematógrafo, os cineastas Camele Queiroz e 
Fabricio Ramos, e que pode ser visto online, em casa, a qualquer 
hora antes do encontro. As conversas acontecem via Google Meet e 
são participativas. A ação é gratuita, aberta e não tem �ns comerciais.

Acompanhem o Instagram e Facebook do Cinematógrafo para �car 
por dentro de nossa programação de Encontros Virtuais, que 
acontecerão durante todo o período em que as salas de cinema 
precisarem �car fechadas por conta do distanciamento social 
necessário para conter a disseminação do coronavírus.

ENCONTROS VIRTUAIS



Cinematógrafo e Sala de Arte: Encontros Virtuais. Um espaço raro 
onde o dissenso enriquece a conversa e o diálogo continuado 
expande a nossa relação com o Cinema! e com a vida, seus dramas 
sociais, individuais e espirituais.

A cada encontro, um �lme; a cada �lme, um cinema.

Assim seguimos realizando os encontros Cinematógrafo, em parceria 
com o Circuito Saladearte, com dinâmica participativa - o público 
presente compartilha suas impressões, re�exões e questões com os 
demais.

A cada encontro, um �lme! de diferentes procedências, temas e 
formas. Eventualmente, participam convidados especiais. Já 
passaram por nossos encontros: Cristina Amaral, cineasta e 
montadora; os cineastas da Bahia Edgard Navarro, Claudio Marques 
e Marília Hughes, e o franco-baiano Bernard Attal, junto com o ator 
Vladimir Brichta. E o diretor mauritano Abderrahmane Sissako!

Os encontros, inicialmente, se tornaram um espaço de pensamento, 
crítica e fruição que, a pretexto de um �lme, mobilizava uma 
conversa franca e sensível sobre a vida, de perspectivas diversas. 
Depois, os encontros, mantendo sua característica inicial, se 
tornaram também um espaço de partilha e diálogo, de uma amizade 
terna entre pessoas que nunca se encontraram pessoalmente.

PALAVRAS DE NOSSOS
CURADORES

Um poeta de�niu: uma irmandade! Um espaço raro de 
concordâncias e discordâncias respeitosas. Um lugar onde o dissenso 
é estimulante e enriquecedor. Um ambiente de expansão das trocas e 
do conhecimento a partir e através do Cinema. E, às vezes, rola até 
algum consenso.

O espaço é aberto! Quem quiser, pode chegar, sempre. Não há 
protocolos. Acompanhe a programação - os encontros são sempre 
aos sábados e às quartas - e escolha os �lmes e temas que mais te 
animem.

Muito obrigado a todo mundo que participa, muito mesmo, dando 
sentido e substância aos encontros. Vamos para o Trigésimo 
segundo, a�nal!

Por fabricio e camele, curadores do Cinematógrafo
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Se de tudo �ca um pouco, muito pouco, como nos lembra 
Drummond, no poema Resíduo, de Entre a luz e a sombra 
�ca um percurso: Sophia acredita, tem energia, tem 
empatia: 
sabe de seu lugar, mas vai ao país do outro, retorna, 
modi�ca-se, age, pula de cabeça, como quem nunca leu Feliz 
ano velho. E encanta, e se expõe. Sem medo, expõe sua família, 
provoca aquele arrepio na espinha. Luciana nos conforta, constrói 
uma narrativa tranquilizadora: o rodeio no quarto, o macho-alfa 
protetor. Está tudo certo. Tudo certo? 

Nada está certo, e os rumos mudam. Por quê? Porque a vida. 
Então, Sophia tem a revelação: se é bom envelhecer e a gente 
se vira (se dá) melhor, ao envelhecer começamos a nos ver 
como peninhas ao vento, desgarradas. Projetos como “ser 
um juiz humano” ou salvar vidas deixam de ter sentido, 
mostram-se absolutamente inviáveis. O percurso de 
Sophia sai do período empático. Estamos no 
ceticismo, naquela época da vida em que vemos nosso 
re�exo ridículo “nítido como um girassol”, revelando 
que não somos seres heroicos, que não somos seres úteis, 
que nem mesmo somos possíveis (a pandemia me 
arrancou do perpétuo estado de empatia e me arremessou 
direto no ceticismo: não acredito mais em mim). E nosso 
furor de salvar o mundo, aquele que nos acompanha até os 
30, talvez até os 40 anos, transforma-se num grito 

DA EMPATIA AO CETICISMO.
DEPOIS, A PERSISTÊNCIA... 

silencioso, num desabafo: “Eu vi 2, 3, que realmente se 
arrependeram ... tem gente que não quer nada com nada, e, lá 
fora, alguém pega 4 conduções para trabalhar num mercado 
e levar a vida ...”. Indiscutível. Se Sophia não acredita, quem 
sou eu para acreditar??? Mas, aí, (chegarei lá?) Maureen 

aparece, as coisas fazem mais sentido, e a cética Sophia se 
desdiz. Vai pra infância, pro algodão doce, começa tudo de 
novo. Espero, um tanto incrédula, conseguir sair da lama, sem 
caranguejos, do ceticismo... 

- Adriana Pucci 
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O cinematógrafo tem sido um aliado a minha saúde mental na 
quarentena. Se tento ver algum lado positivo nessa situação, um 
deles é ter conhecido, participado e trocado tantas impressões e 
opiniões com  grupo, ainda que na forma de escuta ativa também. 
Como já foi citado algumas vezes nos encontros, todo quarta e 
sábado a gente acorda com uma sensação boa, um quentinho no 
coração sem saber ao certo o que é, e de repente vem a lembrança de 
que é dia de encontro. Só tenho a agradecer a Mel, Fabrício e a todas 
as pessoas pertencentes ao cinematógrafo que tanto provocaram 
novas questões quanto nos trouxeram epifanias e 
aproximações/trocas lindas em meio a uma situação tão difícil.

- Anna Izabel Muniz



Tengo varios días con la mente en pausa, experimentando aquello 
que algunos escritores ‒no es que yo lo sea‒ llaman el síndrome de la 
página en blanco. He pasado semanas tratando de entender qué es lo 
que Cinematógrafo ha movido en mí; sin embargo, parece que no se 
trata de entender o de saber, parece que se trata, más bien, de sentir. 
Entonces, paro y siento, e inmediatamente llegan a mí tantos 
sentimientos que no podría verbalizar cada uno de ellos. 
¿Cómo poner en palabras un tsunami de emociones 
que va y viene removiendo los sedimentos que me 
habitan? ¿Cómo explicar, por ejemplo, que amo a Mel y 
a Fabricio sin tener que explicarlo? ¿Cómo decir que 
amo Cinematógrafo y a la colectividad que lo 
conforma (aquella que hemos llamado 
“hermandad”) sin justi�caciones? Hoy me 
reconozco preso de las palabras, porque ellas, que 
me acompañan y me liberan, hoy también limitan 
mi tarea. ¿Amor? ¿Gratitud? ¿Plenitud? No sé… pero 
si hay que poner un nombre, ellas serían un buen 
comienzo. 

Hoy 
cuando todo está cuesta arriba 
cuando todo parece ser más difícil 
cuando la esperanza llega a sus niveles más bajos 
cuando pierdo la fe en las personas 
cuando pierdo la fe en mí 

CINEMATÓGRAFO:
UNA VELA EN LA OSCURIDAD

Hoy 
cuando me siento perdido y camino a ciegas
cuando no hay un sendero claro que pueda seguir
Paro y Pienso
NO
Paro y Siento

…y veo que no estoy solo, simplemente estoy parado en la 
oscuridad, porque mi vida y mi existencia es un constante vaivén 
entre la luz y la sombra. Y esa sombra, que no me deja ver la plenitud 
de mi vida, se ve reducida por la luz que traen nuestros encuentros, 

luz que se alimenta de las palabras sensibles de nuestros 
compañeros, de nuestros curadores y de las creaciones de los 

directores que, con cada película, plantan una semilla 
que nunca para de dar frutos.

Por eso, el arte salva vidas. Por eso, Cinematógrafo, en 
cada sesión, me salva a mí también, porque el arte es 

atemporal; nosotros morimos, pero el arte 
persiste, ofreciéndonos una nueva respuesta cada 

día. La corporalidad de la vida se extingue, pero el 
espíritu se inmortaliza en el arte, y juntos 

trascendemos con él. 

Gracias, Mel y Fabricio, porque ustedes han sido una 
vela en mi andar, una vela, cuya �ama no ha dejado de encender 

otras, llenando con luz los espacios de nuestras vidas. Gracias, 
compañeros, por iluminar mi camino, porque, cuando todo 
parecía ser tinieblas, ustedes me dieron, bondadosamente, su 
claridad.  

- David Pérez Retana
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Como já disse nosso querido Caetano Veloso, parafraseando Câmara 
Cascudo: “É incrível a força que as coisas parecem ter, quando elas 
precisam acontecer”. 

Dia 17 de março, uma terça-feira, na aula de Pilates  todos já 
comentavam  sobre a possível chegada da Pandemia mas não 
tínhamos certeza de nada ainda e já no dia 18 passamos a saber que 
não deveríamos mais sair de casa.

Acredito que foi um susto para todos, no entanto pensei que, após 
um mês, estaríamos retornando às nossas atividades.

Medo, preocupações com tudo e todos, bombardeio de notícias por 
todos os lados, “de repente, não mais que de repente...” no dia 11 de 
abril abro um e-mail do Cineclube Saladearte Daten  (era 
frequentadora assídua)  convidando  para encontros  virtuais e 
conversas sobre  �lmes durante a quarentena, mediados pelos 
curadores  Camele e Fabrício. O convite havia sido postado no dia 
10, porém o whatsApp não me deu tempo de acessá-lo. O encontro 
seria às 16h e já não havia tempo hábil para assistir ao �lme. E assim, 
sem entender direito como iria funcionar, mas apaixonada pela 
Sétima Arte, e sem conhecimento e sem bagagem alguma sobre ela, 
conheci  Mel, Fabrício e parte do grupo, hoje confraria, família e/ou 
tudo de melhor que possamos nominar.

No encontro, que na verdade era o 1º, a conversa versou sobre o 
�lme “A História da Eternidade”, dirigido por Camilo Cavalcante. 

NADA ACONTECE POR ACASO... Gostei demais de todos os participantes, desde o primeiro momento; 
achei e me senti em um curso de excelência sobre o cinema.  

Os �lmes são cuidadosamente escolhidos e só tenho que agradecer a 
oportunidade de assistir pérolas cinematográ�cas, incluindo as dos 
curadores. 

E os Encontros, além de enriquecedores, são por demais prazerosos e 
divertidos. As pessoas são encantadoras, inteligentes, cultas, 
iluminadas. A impressão é que a energia, alegria, disponibilidade, 
generosidade e encanto da dupla Fabrício e Camele tem um alcance, 
um poder de só atrair pessoas que comungam da mesma sintonia.  E 
já  fomos eventualmente  presenteados, com participações 
especialíssimas de diretores, atores, produtores e até montadora de 
�lmes.  

Só me resta agradecer na certeza de que sou uma pessoa abençoada, 
desfrutando de tantas benesses, em um momento tão emblemático.

Obrigada Fabrício e Mel; Obrigada Cinematógrafo; Obrigada 
colegas já tão queridos.

- Grácia Queiroz
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Olhando para o retrovisor, a minha experiência de distanciamento 
social signi�cou inicialmente um mergulho num universo desconhe-
cido, nunca antes vivenciado, onde o sofrimento e a morte se apre-
sentavam à frente como uma espada de Dâmocles. O cheiro da 
tragédia se presenti�cou de forma inédita ao lado da exigência de 
organizar uma nova rotina sob o peso dos rigorosos protocolos de 
higienização e descontaminação a serem executados para entrada de 
coisas e pessoas em casa.  Ir ao supermercado se revestiu da necessi-
dade de um planejamento sem precedentes. Estar no supermercado 
exigia, como nunca antes, a regulação da espontaneidade. O antes 
não servia para auxiliar o agora. Estávamos em março. Estamos em 
agosto e o cenário é o mesmo com variações.

Naquele cenário tive contato com o Fórum Cinematógrafo em sua 
forma virtual através de um grupo de WhatsApp. Comecei a partici-
par, sendo logo �sgado pelo primeiro �lme e pela discussão. Estáva-
mos em 11 de abril de 2020, quase um mês exato da decretação do 
distanciamento social. Hoje, dia em que escrevo este depoimento, já 
se vão 38 sessões do Fórum.  Neste tempo tive contato com �lmes 
das mais variadas modalidades, nacionais e estrangeiros, em inter-
secção com outras artes, sob a curadoria competente de 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos, cineastas baianos que 
também conduzem brilhantemente as discussões.  

Foi importante encontrar um espaço de discussão sobre cinema, algo 
que sempre almejei e nunca tive possibilidade de realizar, apesar de 
algumas tentativas que não fruti�caram.   Talvez o mais relevante 
sejam as discussões porque agregam um conjunto de pessoas, com 

O QUE VI  E O QUE VIVI diversas experiências e ideias, sempre generosamente compartilha-
das, com espaço para a discordância respeitosa e fraternal, sem 
constrangimentos.  A mediação leve e decidida de Camele Queiroz e 
Fabrício Costa, além da ousadia de trazerem o Fórum para o formato 
virtual - o que viabilizou a minha participação e de muitas outras 
pessoas - merece efusivos elogios e aplausos. 

Considero que o Fórum Cinematógrafo, para além da fruição e 
diversão, é uma experiência formativa que modi�cou minha forma 
de ver cinema, me ensinou a perceber nuances, detalhes técnicos, 
aquilo que nunca é acaso, sons e palavras, dentre outros aspectos que 
nem sei nominar ainda. Está me ensinando a “desmontar” os �lmes. 
Por outro lado, se constituiu num espaço de compartilhamento de 
ideias, emoções, conhecimentos e, porque não dizer, da construção 
de amizades. Há calor humano nas discussões.  Sinto que tenho 
companheiras e companheiros de jornada, sobretudo quando 
confessamos nossos sentimentos, quando também escapa algo dos 
nossos corações, quanto partilhamos nossas angústias e nossos 
sonhos. Há presença no virtual, como Fabrício sempre aponta.  

Hoje teremos o 39º Fórum.  O distanciamento social começa a se 
dissolver. Tenho sobrevivido com relativa tranquilidade. O que 
vislumbro no retrovisor me permite a�rmar que o Fórum Cine-
matógrafo foi e tem sido fundamental para a travessia deste cenário, 

tornando os dias mais cálidos, férteis no pensamento e na 
re�exão, reverberando poesia, e proporcionando a alegria do 
encontro com pessoas e com pessoas que sabem amar o 
cinema.

- João dos Reis Vieira Lopes Filho
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Eu vi Fabricio e Mel em meio a uma quase multidão, em pleno Cine 
Glauber Rocha. Foi a primeira vez. Há alguns anos. Era uma mostra 
importante de cinema - cineastas e atores reunidos. 

O raio deles já brilhou.

O �lme da hora era de Paula Gaitan, viúva de Glauber, com direito 
a debate posterior.

A sessão foi meio tumultuada, um espectador inconveniente 
começou a perturbar o ambiente e um famoso ator, que se encontra-
va próximo, jogou-lhe água.

Foi o clímax , embora também um remédio para que a temperatura 
amainasse e se conseguisse chegar ao cabo, com debate realizado.

Ao lembrar das estranhas vibrações daquela noite, hoje, não tenho 
como não vislumbrar sortilégio. Não fora o imbróglio, talvez nem 
nos tivéssemos aproximado. Fios foram entrançados e o casal que já 
chamara a atenção desde o início, pousou bem junto a nós, também 
impactado, para os comentários e debates que se seguiram. 

Minha percepção aproximou-nos. Um sexto sentido, talvez. Só sei 
que �quei atento ao que faziam, curioso, e a simpatia que desper-
taram nos conduziu a buscar ver seus �lmes, para mais tarde, desem-
bocarmos no Cinematógrafo, movimento liderado por eles, que 
fazem seleção de �lmes, exibem e promovem debates sobre cada um. 
Tudo isso era feito até há pouco com muita alegria em alguns dos 

VEJO UM VERSO SE BULINDO cinemas mais interessantes de Salvador, no circuito salas de arte.

Até que um dia fomos surpreendidos por uma pandemia. De inopi-
no tivemos que nos recolher em espécie de prisão domiciliar, como 
se vivêssemos um thriller que o realismo de cinema, até então, não 
conseguira mostrar.

Mas a magia do cinema, mais uma vez, conseguiu amenizar a tortura 
do isolamento social. Pelo menos para os que compõem o grupo do 
Cinematógrafo. Pelo menos para os que usufruem da liderança de 
Fabricio e Mel. Eles organizaram para que as vivências de até então 
continuassem a ocorrer à distância, selecionando �lmes e difundindo 
plataformas para que cada um pudesse ver em suas casas e depois 
discutir, ao vivo, porém à distância, todas as quartas-feiras e sábados.

E tudo se desenrola com sintonia, a unir vontades, buscas, necessi
dades de ligação, aprendizado e crescimento. Como uma grande 
onda que a todos faz mergulhar e submergir, respirar.

É um privilégio usufruir da curadoria que eles nos proporcionam, a 
sistematizar e organizar estilos, escolas, tendências, histórias, políti-
cas e �loso�as, em processos que nos encaminham também para a 
literatura e outras artes visuais e plásticas.

Aí, pronto: se me pedissem de chofre para elencar dez pessoas que 
me impressionaram nessa vida, essa dupla seria dos protagonistas. 
Por tudo que o fazem e representam , por meio do cinema.

Tudo com sensibilidade poética, harmonia, paciência e respeito, 
plantando em cada encontro o que fez com que Patativa do Assaré 
certa feita dissesse: pra cada canto que olho vejo um verso se bulindo.  

- Luiz Augusto Feitoza, “Guto”
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Para @s amig@s do cinematógrafo 

Na verdade, não tem cinema na pandemia. Tem �lmes e pode ter 
debates, mas cinema não tem. Também não tem muitas outras coisas 
e o jeito é buscar soluções que me deixem menos ansiosa e menos 
triste. 

Foi o que �z ontem, participando de uma conversa genial sobre La 
lengua de las mariposas, esse �lme de José Luis Cuerda, que uniu 
com muita sensibilidade três contos de Manuel Rivas. Como você 
sabe, eu sou das literaturas, mas adoro �lmes, pintura, teatro e 
música. Não dá pra viver sem essas coisas e quando elas se reúnem, 
então �ca maravilhoso.

O �lme privilegiou três narrativas de Rivas, todas comandadas por 
homens, embora de diferentes idades. Mocho é o menino que conta 
sua história no meio do con�ito social, familiar e político que seu 
pequeno povoado da Galícia vivia em 1935. O saxofonista conta sua 
história de amor adolescente com a chinesa que sempre havia deseja-
do nas enciclopédias que folheou. E O'Lis de Sésamo nos conta sua 
história de violência contra Carmiña e Tarzán. 

Como gostar de ver um �lme durante a pandemia que fala de violên-
cia? Não sei, mas talvez seja porque há formas e formas de se falar da 
violência. Cuerda e Rivas, cada um na sua linguagem, se valem de 
três tipos de violência que me agridem imensamente, mas me manti-
veram sentada enquanto li e vi aqueles relatos poéticos que produzi-
ram. Mas não é fácil saber que o fascismo não está eliminado, perse-

CINEMA NA PANDEMIA guindo professores e artistas. Também não é fácil saber que ainda há 
muitas chinesas cujas línguas e corpos são controlados por seus 
donos. Assim como não é fácil reconhecer que são muitas as 
Carmiñas que precisam enfrentar, ainda hoje, a agressão de seus 
machos inseguros.

O contexto das histórias retoma o ano 1935, enquanto os contos são 
de 1995, o �lme de 1999 e nossa conversa foi em 2020. Que dura 
constatação saber que ainda não matamos o fascismo, que muitas 
mulheres são esposas controladas por seus maridos e que muitos 
homens desforram nas cachorras sua fragilidade. Por outro lado, que 
bom que eu ainda tenho força pra lutar contra tudo isso que me 
agride, ainda que seja através da tela de meu computador, único 
espaço de interação que me permite hoje falar com as pessoas com 
quem quero me aliar.

- Marcia Paraquett
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Mesmo que, tão somente 

Nos alimentem com o que há de melhor no cinema, diante dessa 
pandemia insistente

De desgovernos recorrentes e da solidão contundente.

Nesse momento comovente 

Eis que surgem cineastas iluminados com uma proposta diferente

De nos ajudar numa fuga cinematográ�ca rumo a um bate papo 
convincente

Nas noites de quarta ou na tarde de um sábado resplandecente

Em busca de um alento e construção de saberes que nos ajudam, 
nesse con�namento, a sobrevivermos culturalmente

Mergulhando no entendimento dos diversos mundos do nosso 
imaginário aliciante

Assim, para facilitar o entendimento de grandes, como "Bergmans", 
"Kurosawas" e "Felinis", que esses cineastas estão sempre de pron-
tidão para nos auxiliar a derrubar os "Muros" que aprisionam o 
nosso conhecimento.

GRANDES CINEASTAS DURAM
PARA SEMPRE

Nos fornecendo os elementos fílmicos necessários para dar asas à 
nossa imaginação.

É nessa arte que vamos caminhando e seguindo em frente 

Sendo capazes de compreender as situações e muitas das coisas que 
nos cercam

Acredite e abra o seu coração para perceber o que os virtuosos "Mels" 
e "Fabrícios" tem em mente.

- Márcio Paim



•

O cinematógrafo me fez descobrir um olhar que eu achava que nao 
tinha sobre assistir um �lme. Meu olhar �cou muito mais aguçado, 
eu nao sabia que um �lme poderia ter tantas informações. Com as 
falas de Mel e Fabrício, indicando livros e com as discussões comple-
mentares me faz querer participar dos encontros presenciais para 
viver essa experiência, já que online é tão bom, imagina na vida real.

- Maria de Fátima Santos
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Era março, do ano em que conhecemos a clausura. Minhas coisas 
estavam encaixotadas. Finalmente eu ia me mudar. Consegui um 
inquilino para o meu apartamento, mas não deu tempo de alugar 
um novo canto. A pandemia chegou.

Me refugiei na casa de minha mãe, também para dar suporte a ela, e 
�quei con�nada em um quarto. Ali dormia e trabalhava, ou melhor, 
tentava. Entre pesadelos com o coronavírus e notícias aterradoras 
vindas da Itália e Estados Unidos, o ponto alto do dia era assistir à 
entrevista ao vivo do ministro Mandetta. Tentei ver alguns �lmes, 
mas minha concentração havia se esvaído e eu só conseguia prestar 
atenção se a história fosse sobre o apocalipse causado por alguma 
contaminação, com muitos cientistas morrendo enquanto buscavam 
a cura. A preocupação com minha �lha, por estar trabalhando na 
linha de frente, me angustiava e eu passei a não conversar muito, 
nem mesmo pelo Whatsapp. Havia um silêncio de morte dentro de 
mim. O silêncio da falta de uma vida cheia de idiossincrasias, mas 
que era minha. Eu já sabia que não temos o controle de nada, mas 
isso passava despercebido quando era possível fazer planos. Agora, a 
dura realidade havia entrado pela porta. Sem bater.

Olhei para o meu guarda-roupa e as roupas, sapatos, maquiagens e 
bijouterias perderam o sentido, assim como a decoração da casa que 
precisou abrir espaço para a "área suja" e recipientes de álcool. Então 
entendi que poucas coisas são essenciais e o que me fazia falta de 
verdade era apenas dar um mergulho no mar, ir ao cinema e estar 
com os meus amigos.

• Há dois anos a sétima arte havia entrado na minha vida e a cada 
�lme um pedaço das minhas emoções se transformava. A sensibili-
dade que em mim sempre existiu encontrou espaço para se expandir 
e as coisas em que sempre acreditei por instinto foram tomando 
nome e forma. Mas durante um mês pensei que a minha caminhada 
interna, impulsionada pelo cinema, estava paralisada. Até que o 
Cinematógrafo ressurge, em versão online e com ele também ressur-
gi.

Não se tratava apenas da indicação e disponibilização de �lmes de 
qualidade. Mel e Fabrício, com uma habilidade ímpar, conseguiram 
tornar reais aqueles encontros virtuais e, em torno deles, formou-se 
uma rede de amor. Em pouquíssimo tempo tudo ganhou cor e forma 
de novo, apesar do cenário catastró�co da pandemia. Os �lmes 
foram envolvendo a todos cada vez mais e os debates foram se 
superando. As conversas entre pessoas que nunca se viram passaram 
a conter carinho, apoio, resenhas e muito riso. E assim sobrevivi. 
Cresci.

E com a Irmandade do Cinematógrafo foi possível ter forças e ânimo 
para continuar fazendo a vida acontecer.

Vida longa ao Cinematógrafo!

Vida longa à Irmandade!

- Nádia Husein
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Falar sobre o Projeto Cinematógrafo é descrever uma coisa maravil-
hosa que ocorreu em minha vida.

De forma despretensiosa fui assistir no início de 2019 a um �lme na 
Sala de Arte da UFBA. Chegando lá me deparei com um folder que 
falava sobre o Cinematógrafo e de imediato adorei a proposta do 
projeto e logo me interessei em participar.  

Lembro-me que ao chegar na Sala de Arte da UFBA, 
Sala do Museu ou no MAM, onde os �lmes eram 
projetados, eu e todas as pessoas que chegavam 
para assisti-los sempre fomos recebidos de 
uma forma muito atenciosa e 
cuidadosa pelos Curadores Fabrício, 
Mel e Carlos.

Antes de cada exibição os Curadores passavam com rique-
za de detalhes um breve comentário sobre cada �lme relatando 
inclusive a carreira cinematográ�ca traçada por cada Diretor. 

Comecei a perceber que já naquela época o meu olhar sobre o 
cinema estava mudando completamente. 

Antes de conhecer o Cinematógrafo ia ao cinema e assistia a um 
�lme de forma relativamente automática, sem observar com mais 
atenção a detalhes como trilha sonora, sequência de tomadas, cores 
envolvidas, ambientação, referências sutis de pinturas, símbolos, 
imagens, o propósito do tempo morto, entre tantos outros pontos.

• Participando do Cinematógrafo comecei a sentir que as emoções 
podem ser fortes ou suaves propositalmente, de acordo com as escol-
has realizadas pelos Diretores e Produtores, com simples uso de 
efeito sonoro, tonalidade das cores ou impostação de voz.    

É importante frisar que após cada �lme, ocorria um debate bem 
participativo, intermediado pelos Curadores, que tornava mais inter-
essante o �lme assistido.  Em alguns casos o debate me aproximou do 
�lme e fez vê-lo com outros olhos. A palavra era franqueada para que 
qualquer participante pudesse emitir sua opinião sobre particulari-

dades de cada �lme, em um ambiente onde havia convergências e 
em alguns casos complementariedades e divergências, 

porém sempre com muita cordialidade e respeito a 
visão do outro.

Tive o privilégio de conhecer obras mar-
avilhosas de Diretores como Fellini, 
Bergman, Buñuel, Kurosawa, Viscon-

ti, Tarkovsky, Fassbinder, Eric 
Rohmer, Agnes Varda e Bill Wilder. 

Em 2020, diante da pandemia que assola atualmente o 
mundo, Fabricio e Mel se reinventaram e diria que criaram um 

novo Cinematógrafo em um ambiente virtual, que está viabilizando 
que possamos assistir e debater �lmes e documentários escolhidos 
com muita maestria, primando pela intenção de mexer com a sensib-
ilidade e levantando temas universais, como o amor, a discussão 
sobre a vida e seus mistérios, os con�itos existenciais entre as pessoas, 
documentários diversos que emocionaram grande parte do público, 
mas que a riqueza do debate termina às vezes envolvendo aqueles que 
inicialmente não tinham sido tocados pela obra. 

Gostaria de ressaltar que não obstante ser encontros virtuais, os 
Curadores tiveram a excelente iniciativa de propiciar aos partici-
pantes desse seleto grupo, que Diretores, Atores e Produtores de 
alguns �lmes e documentários pudessem participar on line dos 
debates, o que fez com que estes fossem ainda mais interessantes, 
possibilitando que fossem conhecidos detalhes de �lmagens, di�cul-
dades encontradas de forma bem mais concreta.   

Uma outra diferença signi�cativa entre 2019 e 2020 que pode ser 
registrada é o fato que no ano passado os �lmes eram debatidos logo 
após serem projetados. Já hoje, existe um lapso de tempo entre 
exibição e o debate, que permite novas formas de ver os �lmes, que 
em alguns casos são assistidos mais de uma vez, o que possibilita na 
minha visão um enriquecimento dos debates.  

Estamos chegando no trigésimo segundo encontro virtual e poderia 
destacar alguns �lmes e documentários que chamaram a minha 
atenção de forma mais aguçada, como A Ponte das Artes, A Religiosa 
Portuguesa, Nostalgia da Luz, O Segredo das Águas, Lacombe 
Lucien, Yo, También, Muros, O Silêncio e Hera.        

Concluindo, tenho muito a agradecer a Fabrício, Mel e Carlos pelo 
acolhimento, por oferecerem uma abordagem tão interessante e 
signi�cativa do que é o cinema e por terem criado um espaço de 
cultura tão generoso. Aos meus parceiros de viagem nesse rico campo 
do cinema, o meu respeito e gratidão pelo aprendizado que tive com 
todos vocês, nas falas ou comentários de cada um nos �lmes debati-
dos. 

Estamos juntos nesse percurso cada vez mais instigante em busca de 
conhecermos e sentirmos a beleza do cinema. 

- Paulo Vitor Branquinho 
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Como escrever a importância do cinematógrafo neste momento da 
minha vida? Ainda não sei. Seria mais familiar para mim dar um 
abraço bem juntinho... daqueles que aquece nosso corpo de tanto 
afeto, olhar nos olhos e dizer "obrigada". As sensações deste momen-
to �cariam em mim para sempre... como um ritual que sela relações 
em construção.  

Mas, pela impossibilidade deste abraço, escrevo  "obrigada". Obriga-
da no nível mais profundo, como me ensinou Antônio Nóvoa ao 
falar sobre "O tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino". 
Profundo por estar  relacionado aos vínculos, ao sentimento de estar  
vinculada e comprometida com vocês, ou seja, �co obrigada perante 
vocês, vinculada a vocês, �co comprometida com as experiências 
compartilhadas no cinematógrafo. Mesmo que nunca mais os veja. 

Onde mora em mim esta profundidade do meu obrigada? Mora em 
vários lugares...colocarei abaixo alguns.

Meu obrigada profundo mora na possibilidade de experienciar  o 
olhar sensível o qual estava começando a adormecer em mim. Ador-
mecimento acarretado pelo estudo acadêmico diário.  E isso em 
excesso é um desastre para quem trabalha com os dramas humanos, 
como é meu caso.  O cinematógrafo me salvou deste desastre anun-
ciado ( risos). 

Meu obrigada profundo está relacionado à experiência grupal...
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exibição e o debate, que permite novas formas de ver os �lmes, que 
em alguns casos são assistidos mais de uma vez, o que possibilita na 
minha visão um enriquecimento dos debates.  

Estamos chegando no trigésimo segundo encontro virtual e poderia 
destacar alguns �lmes e documentários que chamaram a minha 
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cultura tão generoso. Aos meus parceiros de viagem nesse rico campo 
do cinema, o meu respeito e gratidão pelo aprendizado que tive com 
todos vocês, nas falas ou comentários de cada um nos �lmes debati-
dos. 

Estamos juntos nesse percurso cada vez mais instigante em busca de 
conhecermos e sentirmos a beleza do cinema. 

- Paulo Vitor Branquinho 

Aaah....o grupo... entrar em um novo grupo. Experiência, mesmo 
virtualmente, vsempre desa�adora. O desa�o de encontrar um lugar, 
de me mostrar e correr o risco de ser aceita ou não. Experiências essas 
sempre presentes em um grupo. E isso é bom. O friozinho na barriga 
de me expor mostra-me que sou um  ser em construção sempre!  E 
isso torna mais importante por passar por um momento em que vivo 
apenas com o grupo familiar. 

Meu obrigada profundo está relacionado  ao jeito de ser de vocês. 

Aaah, vocês!   É lindo perceber o respeito que têm com todos e todas 
que se mostram, que  expõem suas percepções as quais  são um 
pouco de cada um- um gesto de generosidade para quem os ouve  e 
de con�ança no grupo e, principalmente, em vocês.  É gostoso ver 
isso acontecer defronte dos meus olhos. Isso me gera paz- uma 
sensação misturada com vários sentimentos confortantes em um 
momento social tão desolador no que diz respeito as relações entre os 
humanos. 

Meu obrigada profundo está relacionado ao humor do grupo. 
Aaah... é muito bom poder rir em grupo, desvelar as carac-

terísticas de cada um. Isso me faz sair um pouco 
de mim mesma, da 

mesmice.. Como 

é bom poder sair de si. Poder  me colocar na visão do outro  Esta 
experiência me dá alívio e me amplia. Alívio da morada eterna em 
mim mesma e abertura para a amplitude da existência. Depois dessa  
experiência, volto a me olhar e viver em mim mesma com mais com-
paixão, poesia e faminta de arte. Porque a vida sem ela é muito chata. 

Bem...sem ter lhes dado aquele abraço gostoso, meu corpo está aque-
cido. Pude, mesmo no silêncio da boca, na ausência do movimento 
dos braços, na ausência do cheiro e do toque , acredito, envolvê-los 
pelas minhas palavras cheias de afeto por uma relação em nascimen-
to. Espero, com meu profundo obrigada, que o calor do abraço 
chegue em vocês. 

Novamente, obrigada Mel e Fabrício.

- Tetis Mori
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sempre presentes em um grupo. E isso é bom. O friozinho na barriga 
de me expor mostra-me que sou um  ser em construção sempre!  E 
isso torna mais importante por passar por um momento em que vivo 
apenas com o grupo familiar. 

Meu obrigada profundo está relacionado  ao jeito de ser de vocês. 

Aaah, vocês!   É lindo perceber o respeito que têm com todos e todas 
que se mostram, que  expõem suas percepções as quais  são um 
pouco de cada um- um gesto de generosidade para quem os ouve  e 
de con�ança no grupo e, principalmente, em vocês.  É gostoso ver 
isso acontecer defronte dos meus olhos. Isso me gera paz- uma 
sensação misturada com vários sentimentos confortantes em um 
momento social tão desolador no que diz respeito as relações entre os 
humanos. 

Meu obrigada profundo está relacionado ao humor do grupo. 
Aaah... é muito bom poder rir em grupo, desvelar as carac-

terísticas de cada um. Isso me faz sair um pouco 
de mim mesma, da 

mesmice.. Como 

é bom poder sair de si. Poder  me colocar na visão do outro  Esta 
experiência me dá alívio e me amplia. Alívio da morada eterna em 
mim mesma e abertura para a amplitude da existência. Depois dessa  
experiência, volto a me olhar e viver em mim mesma com mais com-
paixão, poesia e faminta de arte. Porque a vida sem ela é muito chata. 

Bem...sem ter lhes dado aquele abraço gostoso, meu corpo está aque-
cido. Pude, mesmo no silêncio da boca, na ausência do movimento 
dos braços, na ausência do cheiro e do toque , acredito, envolvê-los 
pelas minhas palavras cheias de afeto por uma relação em nascimen-
to. Espero, com meu profundo obrigada, que o calor do abraço 
chegue em vocês. 

Novamente, obrigada Mel e Fabrício.

- Tetis Mori



Como escrever a importância do cinematógrafo neste momento da 
minha vida? Ainda não sei. Seria mais familiar para mim dar um 
abraço bem juntinho... daqueles que aquece nosso corpo de tanto 
afeto, olhar nos olhos e dizer "obrigada". As sensações deste momen-
to �cariam em mim para sempre... como um ritual que sela relações 
em construção.  

Mas, pela impossibilidade deste abraço, escrevo  "obrigada". Obriga-
da no nível mais profundo, como me ensinou Antônio Nóvoa ao 
falar sobre "O tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino". 
Profundo por estar  relacionado aos vínculos, ao sentimento de estar  
vinculada e comprometida com vocês, ou seja, �co obrigada perante 
vocês, vinculada a vocês, �co comprometida com as experiências 
compartilhadas no cinematógrafo. Mesmo que nunca mais os veja. 

Onde mora em mim esta profundidade do meu obrigada? Mora em 
vários lugares...colocarei abaixo alguns.

Meu obrigada profundo mora na possibilidade de experienciar  o 
olhar sensível o qual estava começando a adormecer em mim. Ador-
mecimento acarretado pelo estudo acadêmico diário.  E isso em 
excesso é um desastre para quem trabalha com os dramas humanos, 
como é meu caso.  O cinematógrafo me salvou deste desastre anun-
ciado ( risos). 
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CINEMA NA PANDEMIA

Cheguei no Cinematógrafo pela mãos dos curadores, Camele e 
Fabrício, para participar de uma discussão acerca de um �lme que eu 
não houvera assistido. E nunca mais saí! Parece um daqueles lugares 
sem porta de saída. Porém, muito agradável, e não dá vontade de 
deixar. 

É um lugar onde as pessoas só se encontram e interagem de uma 
forma singular, como no texto Viagem ao Oriente de Hermann 
Hesse onde o grupo de viajantes com um só destino, dirigia-se ao 
autoconhecimento. O Cinematógrafo é assim: cada membro que 
conheço, me conhece, me toca, me completa. Desde o meu primeiro 
(re)encontro com essa Irmandade é como se já nos conhecêssemos, e 
nos buscássemos sem revelarmos nem a nós mesmos a nossa busca. 
Até que nos encontramos. O resto, é consequência.

- Wilson Pereira

Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



A IRMANDADE DO
CINEMATÓGRAFO
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casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com
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Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 
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outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com

SSA - 05/08/2020



Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
anitavelame@gmail.com
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Desde o mês de abril , em virtude da Pandemia do 
Coronavirus tenho participado  dos  Encontros Virtuais 
do      Cinematografo / Sala de Arte DATEN(1) - 
Salvador-Ba  e  vivenciado  uma sensação de 
pertencimento, de me sentir parte de algo.
 
A  tecnologia tendo o cinema como elemento 
aglutinador,  tem nos oportunizado através a curadoria 
competente, harmônica e instigante dos cineastas 
Fabrício Ramos e Camele Queiroz participar de 
discussões sobre  temas  contemporâneos e Cinema  
propiciando um  aprendizado primoroso e o despertar de 
um novo olhar  sobre os �lmes , seus diretores e o ato de 
�lmar. Os encontros são desfrutados por nós em toda sua 
plenitude. A cada quarta feira e a cada sábado  participam 
em torno de 45 pessoas, sendo um público �utuante 
chegando a ter  próximo a 70 participantes, a exemplo do 
27 encontro quando foi exibido o �lme: O homem que 
não dormia do diretor baiano Edgard Navarro, também 
presente. Alguns participantes se conhecem, a maioria 
não.
 
Acontecendo num ambiente virtual  que a despeito de ser  
considerado  frio , impessoal e  duro, os encontros tem 
nos proporcionado  o exercício de uma proteção mútua , 

de um cuidado atento à fala  e às subjetividades do outro 
podendo se constituir para nós, um novo normal, um 
novo jeito de estar no mundo  e  nos relacionamentos, 
dando margem a valorização dos vínculos, dos afetos e 
não, a busca incessante do ter. Estamos longe e, ao mesmo 
tempo, tão perto. Como costumam dizer nossos queridos 
curadores: “Os encontros são virtuais mas,  as presenças 
são reais. A cada encontro, um �lme, a cada �lme um 
cinema”.
 
Repetidamente temos nos chamado de Irmandade, Os de 
casa, Companheiros de Alma. 

Buscando ajuda aos universitários encontrei Irmandade 
como “um substantivo feminino que de�ne, entre outros 
signi�cados, a relação de parentesco entre irmãos. 
Etimologicamente, a palavra irmandade surgiu a partir do 
latim germanitāte. A palavra irmandade também está 
fortemente relacionada com o conceito de fraternidade, 
ou seja, a comunhão e boa relação entre as pessoas que 
demonstram carinho entre si, como se fossem irmãos ou 
pertencentes a uma mesma família”(2). Estabelecem 
vínculos afetivos e se importam umas com as outras . 

Podemos também imaginar que Os de Casa, são aqueles 
se sentem muito bem com a nossa presença  e que se 
comportam como se em nossa casa estivessem morando. 
Companheiro de Alma em guarani quer dizer ANGIRÛ.  
A palavra  é composta por “anga” que signi�ca  alma e 
“irû” que signi�ca companheiro.

Penso  mesmo que  poderíamos   nomear este grupo , de  
Irmandade (sem clero). Temos nos relacionado 
virtualmente, há 5 meses, com fraternidade, afeto, 
amizade, cuidado e, nos importando com cada um/a. Ser 
irmão é tocar o coração do outro  e permitir que o seu, 
também, seja  tocado  por ele. Para de�nir nosso 
batizado, um encontro especial poderá ser marcado.

Nossa Irmandade ouve com atenção, questiona, 
provoca,  brinca, discorda, elogia. Como diziam os mais 
velhos do meu  interior, no recôncavo baiano, ela põe 
nossa alma para quarar  o que signi�ca dizer, expor ao 
sol para clarear, puri�car, limpar. Somos falantes, 
tímidos/as, gozadores/as, reservados/as, desinibidos/as e 
com alegria, respeito, bom humor e desejo de estar juntos 
discutimos temas ligados aos �lmes, a política, a arte, a 
vida, o meio ambiente, a diversidade, as relações 
humanas, dentre outros. Também contamos estórias,  
“causos” e falamos um pouco sobre o nosso viver, sobre 
nossas alegrias e dores, nossas conquistas, aprendizados, 
descobertas  repercutindo no grupo, atitudes de 
acolhimento, e a esperança de que em muito breve, 
trocaremos  o tão desejado abraço.
 
Neste momento quando estamos mergulhados numa  
pandemia, que nos tirou os abraços, os beijos e os apertos 
de mãos, con�nados e aprendendo o que é  o 
distanciamento social, ressigni�cando o viver, nossa 
Irmandade vem estabelecendo de forma respeitosa, gentil 

e amorosa, conexões que agregam  uma energia tão 
especial, fazendo-nos entender que o 
CINEMATÓGRAFO, é um local do nosso 
pertencimento preenchido por nossas experiências, 
saberes, fazeres, trocas e por tantas mensagens e re�exões 
trazidas pelos �lmes maravilhosos que temos assistido, e 
pelas discussões acaloradas, com conteúdos excelentes 
sob a coordenação de Fabrício e Mel, que chegam a durar 
ate 4.30 horas cada uma, estimulando  o fortalecimento 
desse  grupo que reúne a cada encontro, pessoas tão 
interessante, leves, sinérgicas e especiais. Cada uma, cada 
um, com seu jeito singular e, com muitas coisas em 
comum. 
 
Face ao exposto, cabe perguntar: Como teria sido para 
cada um/a de nós, passar esse distanciamento social sem  
a Arte, sem o Cinematógrafo, sem  Mel e sem  Fabrício?

Estar com vocês, pessoas especiais, foi decisivo para que 
eu pudesse vivenciar esta pandemia com mais leveza e 
suavidade. A cada encontro saímos felizes, revigorados, 
crescidos e com uma visão de mundo ampliada. Como 
bem falou o já querido Wilson Pereira de Jesus, um dos 
poetas da Irmandade: ”Olha o que o Cinematógrafo faz 
com a gente semanalmente: banhos de luz”. 
 
A pandemia nos colocou frente a frente com inúmeras 
questões e múltiplas perdas no plano coletivo desde a 
queda brusca da economia com prejuízos patrimoniais, 

falência de empreendimentos e postos de trabalho, 
projetos adiados gerando muita dor, desespero e  
angústia, além de termos de conviver com a dura e triste 
realidade de  testemunhar a disseminação do ódio  
através das fakes news, a perda de muitos direitos civis,  
sociais e trabalhistas conquistados, de  ter um governo  
incapaz de chorar pelas mais de  96.603 mil mortes em 
05/08/2020 no  Brasil, pelo Covid19 (2) demonstrando 
total despreparo para conduzir o pais, negligenciando a 
gravidade da doença e desquali�cando as orientações das 
comunidades cienti�cas, da OMS.
 
No plano individual também estamos vivenciando, 
muitas perdas graves e  signi�cativas gerando impactos 
profundos  em nossas vidas, desde  a privação dos 
contatos familiares e amigos, a total impossibilidade de 
celebrar o luto pelo falecimento dos mesmos, 
inviabilizando a realização desse importante rito de 
passagem, levando a todos/as a experiênciar uma 
profunda solidão  frente a morte dos seus entes queridos, 
não havendo espaço para o compartilhamento da perda 
coletiva.

Aliado a isso, ter que administrar reações psíquicas de 
inúmeras pessoas tendo em vista o distanciamento social, 
o desemprego, os medos, a fome, a raiva, a negação, 
manifestações e sintomas que podem ser atribuídos a 
uma depressão e à total incapacidade de lidar  com essa 
chaga que ameaça a nossa  sobrevivência no mundo 
inteiro.

Frente a este contexto , tem sido lugar comum  
perguntar: Será que, quando tudo isso  passar, essa 
experiência  da pandemia  vivenciada coletivamente 
poderá servir de re�exão para a construção de outras 
formas de estar no  mundo? De uma nova humanidade?  
O que signi�cará o novo normal?

Respostas a estas  indagações, somente a História poderá 
nos oferecer. A nós, cabe agora, viver esse novo modo de 
vida, com novos hábitos, novos comportamentos, 
buscando ser responsável com a nossa vida e com a vida 
do outro, com mais solidariedade e empatia.

Sei que os momentos por nós vividos foram e ainda estão 
sendo maravilhosos e que para sempre estarão  guardados 
em nosso coração, em  nossas pupilas mas, para assegurar 
este registro, deixo aqui, com muito carinho, uma 
moldura com os 33 cartazes dos �lmes que assistimos até 
hoje.

Em comum, temos os mesmos princípios e  a esperança 
que também nos une. Com ela e com vocês,  serei mais 
forte para continuar  defendendo  nossa democracia, a 
justiça social, a cultura, a equidade de gênero, a 
cidadania, a dignidade humana e o desejo  de um mundo 
mais humano, mais solidário .
 
IRMANDADE DO CINEMATÓGRAFO: OLHO 
PARA NÓS E , GOSTO DO QUE VEJO E DO QUE 
SINTO.
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Um pouco da História do Cinematógrafo
 
“O Cinematógrafo começou de forma artesanal em 
2016, na Casa 149 e, desde 2018, �rmou parceria com o 
Circuito Saladearte, passando a acontecer no Cinema do 
Museu. É uma iniciativa dos cineastas, pesquisadores e 
curadores Camele Queiroz e Fabrício Ramos, que 
promove variadas ações mensais de cinema em Salvador, 
em parceria com o Circuito de Cinema Saladearte. A 
ideia é promover sessões que modi�quem a nossa relação 
com o Cinema e com os �lmes. Entre as ações, estão:

1- O Cinematógrafo: todo último sábado do mês exibe 
�lmes que ensejem discussões sobre temas 
contemporâneos, com sessões sempre seguidas de roda de 
conversa ao pé da mangueira. Sessões às 16h30 no 
Cinema do Museu.

2- O CinematograFinho: no segundo sábado do mês, 
exibe �lmes que sejam interessantes para crianças e 
adultos juntos! No caso de �lmes falados em outros 
idiomas, as legendas são especialmente trabalhadas para 
facilitar a leitura das crianças! Sessões às 15h no Cinema 
do Museu.

3- O CinematograFinho Matinê: exibe �lmes 
propriamente infantis, sempre dublados em português. A 
ideia é promover um primeiro encontro das crianças com 
o cinema. Sessões nas manhãs de domingo, às 10h30, no 
Cinema do Museu.

4- O Cinematógrafo – Cine Cineasta: acontece no 
terceiro �m de semana de cada mês, na Saladearte – 
Cinema da UFBA, exibindo breves ciclos dedicados aos 
grandes nomes do cinema. Sessões distribuídas nas 
manhãs de sábado e domingo e na quarta a noite.

OS CURADORES Camele Queiroz e Fabrício Ramos 
são cineastas, documentaristas e pesquisadores. 
realizaram juntos diversos �lmes, entre os quais “Muros” 
(ver site) e o longa “Quarto Camarim” (ver site). Além do 
Cinematógrafo e CinematograFinho, realizaram, entre 

outras ações, a mostra Cine Odé – Cinema no Terreiro, 
em Ilhéus; e coordenam a Bahiadoc – arte documento, 
plataforma voltada para a difusão do audiovisual 
produzido na Bahia.

PANDEMIA DO CORONAVIRUS - Enquanto as 
sessões do Cinematógrafo no Circuito de Cinema 
Saladearte – Salvador estão suspensas por conta do 
distanciamento social necessário para o combate à 
disseminação do corona vírus, a Saladearte Cine Daten, 
junto com os curadores do Cinematógrafo – os cineastas 
Camele Queiroz e Fabrício Ramos – promovem 
encontros virtuais para conversar sobre �lmes que serão 
propostos e podem ser vistos online.Os encontros 
acontecem aos sábados (16h) e às quartas (19h30), 
através da plataforma Google Meet, acessível pelo celular 
e/ou pelo computador”.

- Ana Lucia Lima Velame
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DOAÇÕES

Você pode contribuir com o Cinematógrafo nesse período de quar-
entena! As doações podem ser efetivadas via cartão de crédito ou 
boleto através do Pag Seguro (opção 1) ou via transferência 
bancária (opção 2). Elas têm sido importantes para sustentar a 
realização de nossos Encontros Virtuais!

https://cinematografo.art.br/doacoes/




