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(Brasil, 2018, 22’, dir. Diego Paulino)
Entre melanina e planetas longínquos, NEGRUM3 propõe 
um mergulho na caminhada de jovens negros da cidade 
de São Paulo. Um ensaio sobre negritude, viadagem e as-
piraçõsespaciais dos filhos da diáspora. NEGRUM3, em cir-
culação pelo Brasil e mundo, já conquistou oito prêmios, 
entre eles: Melhor Filme pelo Júri Popular e vencedor do 
Prêmio Canal Brasil (Melhor Filme da Mostra Foco) na 22ª 
Mostra de Cinema de Tiradentes (MG) e Melhor do Filme 
pelo Júri Popular, Melhor Montagem, Melhor Direção de 
Arte no 12º Festival de Cinema de Triunfo (PE).
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(Documentário, Brasil, 2019, 93’, dir. Eliza Capai)
Quando a crise se aprofundou no Brasil, os estudantes sa-
íram às ruas e ocuparam escolas protestando por um en-
sino público de qualidade e uma cidade mais inclusiva. Es-
pero Tua (Re)volta acompanha as lutas estudantis desde as 
marchas de 2013 até a vitória do presidente Jair Bolsonaro 
em 2018. Inspirado pela linguagem do próprio movimen-
to, o filme é conduzido pela locução de três estudantes, 
representantes de eixos centrais da luta, que disputam a 
narrativa, explicitando conflitos do movimento e eviden-
ciando sua complexidade.
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No Brasil, o direito ao protesto, fundamentado nas liberdades de expressão, de 
reunião e de associação, é garantido pela Constituição. No atual contexto de fra-
gilização das instituições democráticas, as narrativas restritivas ao direito ao pro-
testo crescem, e é preciso um olhar atento e crítico frente ao recrudescimento da 
repressão pelo Estado brasileiro. 

Se o país é historicamente caracterizado pela violência contra manifestantes e 
criminalização de movimentos sociais, essa repressão vem cada vez mais acom-
panhada, desde Junho de 2013, de outras iniciativas que tentam limitar esse direito.

O documentário Espero tua (Re)volta permite, ao mesmo tempo, acessar o relato 
vivo de uma juventude em luta, e também os exemplos da sofisticação e articu-
lação dos mecanismos de repressão do Estado, que operam de forma cada mais 
intensificada. Os jovens estudantes expõem seus corpos à luta e trazem a luta para 
seus corpos, assim como o corpo negro retratado no curta Negrum3 também repre-
senta a ideia de resistência: em um país marcado pela homofobia e genocídio da 
população negra, expor o próprio corpo, vivo, é um ato de protesto.

Espero Tua (Re)volta e NEGRUM3 abordam a luta identitária do povo negro, o femi-
nismo, a luta dos corpos LGBTQ+ . Em Espero Tua (Re)volta, assumir o cabelo crespo, 
como faz a personagem Marcela, e a oficina de turbante são formas de ativismo, 
assim como a poesia de Lucas Koka. Em NEGRUM3, os personagens fazem perfor-
mances ao longo do filme, misturando linguagens (cinema, teatro, música). 

O chamado apresentado pelos filmes – a necessidade de corpos e lutas poderem 
protestar, ocupar as ruas e  expressar-se livremente –, soma-se à necessidade do 
acompanhamento incisivo da sociedade civil nas esferas do Estado, para evitar 
retrocessos legislativos e a intensificação da repressão e criminalização.
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Que relação entre cultura, liberdade de expressão
e política pode ser feita a partir dos filmes?

Além dos movimentos negros, feministas e estudantis, que outros
setores estão se mobilizando nas ruas e pressionando legisladores?

A 1a Mostra Taturana de Cinema – realizada pela Taturana Mobilização 
Social em parceria com o Pacto pela Democracia, com apoio da Mo-
vies That Matter – reúne curtas e longas-metragens documentais que 
abordam a ideia de DEMOCRACIA a partir de diferentes aspectos.

O conjunto de filmes selecionados levanta diálogos fundamentais para 
o Brasil de agora: direito ao protesto; renovação política e novas formas 
de representatividade; defesa das instituições democráticas; comuni-
cação e fakenews; reprodução da violência pelo Estado; e censura e 
ataque à liberdade de expressão em políticas culturais. As sessões são 
seguidas de debates, bate-papos e aulas públicas.

A Mostra acontece em São Paulo e é realizada por parceiros em diversas 
cidades brasileiras. Acompanhe a programação da itinerância ou orga-
nize sessões em seu espaço pela plataforma www.taturanamobi.com.br

PARA SABER MAIS:
www.mostra.taturanamobi.com.br

www.pactopelademocracia.org.br 

www.artigo19.org 

www.facebook.com/luta.secundas
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