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O CineBaru - Mostra Sagarana de Cinema chega à quarta edição em um ano difícil, marcado pela 
pandemia da COVID-19 e ainda com a crescente desestruturação das políticas públicas 
brasileiras de cultura, educação e meio ambiente.

Seguimos! Sim, nesse contexto para lá de apocalíptico, decidimos continuar firmes no compromisso 
de semear o cinema do Território Baiangoneiro (BA-GO-MG-DF) mundo afora, on-line mesmo. 
Assim, lançamos à terra a semente de baru, imagem e movimento, carregando em si outras formas de 
pensar e que nos relembra o tempo todo que podemos imaginar outros mundos possíveis. E sonhar.

Avançamos acreditando em um mundo melhor, especialmente aquele que construímos com as 
nossas mãos, valorizando a igualdade, a cultura, a democracia e a justiça socioambiental. Comendo 
pipoca com os olhos vidrados na tela, sorrisos, espantos, deslumbre - cinema.

Espia aqui com a gente.

Nesta edição, inscreveram-se mais de 150 curtas-metragens, e após um belíssimo trabalho 
realizado por uma equipe de sete curadores, 23 filmes foram selecionados para a Mostra 
Competitiva Regional e 9 filmes para a Mostra Sertãozin, nosso espaço infanto-juvenil. 

Além disso, promovemos duas ações no território: a produção do podcast FalaBaru!, em parceria 
com o Ponto de Cultura Seu Duchim, e o Prêmio Estímulo à Produção de Curtas-Metragens. Esses 
projetos resultaram em 10 podcasts e 10 filmes realizados por moradoras e moradores da região.

No fim das contas, de algum jeito tínhamos que "pisar" no sertão-território. Nosso coração, feito 
bússola teimosa, aponta para o Noroeste Mineiro, a tríplice fronteira do Baiangoneiro. O Prêmio 
Estímulo contemplou gente de diferentes comunidades rurais, que nos presentearam com um olhar 
tão sensível e bonito, como o de Diadorim. Sabe quando uma coisa sai melhor do que a encomenda? 
Pois esse é o caso da Sessão Prêmio Estímulo - Com o Pé no Urucuia. Confira!

Os curtas selecionados ficam disponíveis no site da Mostra, abertos e gratuitamente, durante os 
cinco dias da Mostra Competitiva Regional e os cinco dias da Mostra Sertãozin. Além de vocês que 
nos assistem, um júri composto por seis membros seleciona o melhor filme da Mostra Competitiva 
Regional e também as menções honrosas, prêmios divulgados na última noite do evento.

O formato on-line inicialmente nos deixou receosos, mas agora vemos o IV CineBaru, neste 2020, se 
espalhar como água de vereda; pensa o tanto que ficou bonito! Participe, vem com a gente, divulgue, 
assista, comente, partilhe, interaja nas nossas redes e vibre! Afinal, como dizia Rosa, "qualquer 
bocadinho de amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura".

Coletivo Ecos do Caminho
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A Mulher no fim do Mundo, de Ana do Carmo
2019, 20', FIC (BA)
Benedita e Lua, duas mulheres negras que viram o velho mundo sucumbir, agora
são as únicas sobreviventes. No novo mundo elas precisam lidar com os traumas
que as marcaram.

A vida é coisa que segue, de Bruna Schelb Corrêa
2019, 15', FIC (MG)
Na família de Luiz existe uma ausência que acompanha a todos que ficaram.
A rotina, porém, empurra os dias pra frente. No decorrer de uma manhã qualquer
Luiz vai buscar pães e escuta uma história tão boa que distrai sua saudade.

Ada, Rafaela Uchoa
2019, 20', FIC (BA)
No Brasil de 2030, Lia é uma jornalista e programadora que é convocada pelo
grupo Ada. Formado por mulheres hackers, a organização luta para derrubar a 
Ditadura Evangelista.

Cão Maior, de Filipe Alves
2019, 20', FIC (DF)
Ícaro é um adolescente que procura matar o tédio nas férias. Voltando de uma partida 
de futebol ele conhece João e juntos presenciam o aparecimento de uma nova estrela 
no céu, que torna as noites na Terra vermelhas e quentes.

Ditadura Roxa, de Matheus Moura
2020, 23', FIC (MG)
Yeda, mulher verde, vende pães caseiros para sustentar a casa onde vive com seu 
marido doente. Por meio do contexto das pessoas verdes, conhecemos a realidade de 
quem vive à margem de uma sociedade roxa, que naturalmente segrega as pessoas de 
rosto verde. Uma oportunidade faz com que Yeda repense sua identidade e seus valores.

O homem que não morava lá, de Flávia Ferreira e Isa Vitório
2019, 17', FIC (GO) 
Carmem vive num apartamento no centro de Goiânia e tenta se esconder do caos da 
cidade. Por mais que queira evitar, sair de casa parece ser a única chance de 
encontrar a si mesma.
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sessão01 ficções no fim do mundo



sessão02 curtíssimos e potentes

Aborto, de Nara Cristina
2019, 4', EXP (GO)
O filme retrata de forma experimental sobre mulheres, com ênfase na mulher negra, 
que perdem filhos para o Sistema Público de Saúde (SUS).

Catireiros, de Dustan Oeven
2019, 4', ANI (GO)
Em uma tradicional dança de Catira, tudo pode acontecer quando alguém erra o passo.

Redundância, de Wayner Tristão
2018, 3', EXP (BA)
As voltas que a vida dá.

Silêncio, de Bruna Caroli
2020, 3', FIC (DF)
“Sim, nós temos muito a dizer”.

Trovoada, de Renan Eduardo
2019, 1', FIC (MG)
Trovoada é um curta político-social que aborda o genocídio negro nas periferias 
brasileiras. Acompanhamos a curta história de Mari que, em meio ao tiroteio, entra em 
estado de transe e reflete sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor.



sessão03 revirando o álbum da memória

Álbum de Casamento, de Otávio Conceição
2020, 7', DOC (BA)
O fim.

Michele de Michele Mesma, de Michele Menezes
2019, 13', DOC (BA)
Michele de Michele Mesma é um exercício de memória, é um vídeo-reflexão no sentido 
pleno. A beleza dessa jornada pessoal transborda na poética das imagens e das palavras.

Rio das Almas e Negras Memórias, de Taize Inácia e Thaynara Rezende
2019, 20', FIC (GO)
Baseado em fatos reais, o filme revela memórias veladas de sofrimento dos negros 
escravizados às margens do Rio das Almas em Pirenópolis-GO. Com a exploração do 
garimpo de ouro, a família Frota enriquece às custas de sonegação de impostos e 
sacrifícios humanos.

Tempos Verbais, de Ema Ribeiro
2019, 4', EXP (BA)
É um rasgo sob o corpo observar sob o comum.

Tudo que é apertado rasga, de Fábio Rodrigues Filho
2019, 27', DOC (BA)
Na tentativa de forjar uma ferramenta capaz de operar o corte por justiça, este filme 
retoma e intervém em imagens de arquivo, reestudando parte da cinematografia 
nacional à luz da presença e agência do ator e da atriz negra.

Vida dentro de um Melão, de Helena Frade
2020, 18', DOC (MG)
Uma garota filma o seu redor. Fantasiada de bicho, o desconhecido te assopra quando 
o coração quer voar.



Aldeia do Cachimbo, direção coletiva
2020, 15', DOC (BA)
O documentário Aldeia do Cachimbo revela os indígenas narrando a reconquista de 
seu território e partilhando o prazer da vitória, que é viver hoje juntos em uma mesma 
aldeia. O filme foi realizado em processo de cocriação, entre vários indígenas e três 
não indígenas que vivenciaram 15 dias na aldeia.

Mãtãnãg, A Encantada, de Shawara Maxakali e Charles Bicalho
2019, 14', ANI (MG)
A índia Mãtãnãg segue o espírito de seu marido, morto picado por uma cobra, até a 
aldeia dos mortos. Juntos eles superam os obstáculos que separam o mundo terreno 
do mundo espiritual. Mas Mãtãnãg não está morta e sua alma deve retornar ao 
convívio dos vivos. Falado em língua Maxakali e legendado, Mãtãnãg se baseia em 
uma história tradicional do povo Maxakali.

Mensagens da Terra, de Maria Pankararu e Sebastián Gerlic
2020, 14', DOC (BA)
Documentário que apresenta sentimentos, opiniões e visões de quatro indígenas 
sobre a chamada “civilização” e explicam seu sistema de vida chamado: “Mãe Terra”. 
Filmado em fevereiro de 2020 e editado durante a explosão do coronavírus, o filme 
apresenta importante reflexões para o rumo da humanidade. Legendas em espanhol, 
inglês, italiano e francês.

Paisagens Ocultas, de Guido Lins
2020, 8', EXP (MG)
Paisagem não é um dado físico, fora do sujeito. É antes de tudo o domínio do invisível 
pelas constelações de sentimentos transposta ao visível que se faz por todos os 
sentidos. O que não conseguimos ver ainda existe? Detrás de um “nada” pode haver um 
“tudo”. A possibilidade de enxergar vidas que ninguém vê ou finge não ver, 
proporcionar reflexões que representam angústias de tempos onde vidas, memórias e 
lembranças se desmancham em lama, medos interesses e consumo.

Reisado, de Dan Victor e Valmir Barreto
2019, 6', DOC (BA)
No sertão baiano as cores do Reisado alegram as ruas e o campo com suas músicas e 
trajes celebrando o nascimento de Cristo.

Transições, de Luciene Cruz, Renata Reis e Luiz Chaves
2018, 22', DOC (BA)
Chapada Diamantina, território composto por 24 municípios, mundialmente conhecido 
pela exuberância de suas paisagens naturais. Em Transições, um pouco da diversidade 
identitária. Entrevistas com mulheres nascidas na região, refletindo sobre a experiência 
de afirmar sua existência em meio aos desafios contemporâneos. Depoimentos sobre 
acesso à universidade, intolerância religiosa, racismos e mercado de trabalho. A força 
de quem vive as transformações mantendo a centralidade do seu local de origem.

27SET _19h live de encerramento e premiação nas redes do CineBaru 

sessão04 paisagens e cultura: resistência
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A Cidade Imortal, de Marco Rodrigues
2019, 2’, ANI (GO)
Em uma pequena vila, ninguém morre por um longo tempo, finalmente, 
chega uma nova visita.

Afogado, de Wayner Tristão
2020, 1’, ANI (BA)
Memórias líquidas.

A vida é coisa que segue, de Bruna Schelb Corrêa
2019, 15', FIC (MG)
Na família de Luiz existe uma ausência que acompanha a todos que ficaram. 
A rotina, porém, empurra os dias pra frente. No decorrer de uma manhã 
qualquer Luiz vai buscar pães e escuta uma história tão boa que distrai sua 
saudade.

Corre Mãos, de Camila Fiuza e Isadora Cruz
2018, 9’, FIC (BA)
Sonhos, desafios, afetos, infância e negritude. Malika e Jhonatas 
reverberam criatividade e resistência. Com seus corpos-movimentos 
buscam alçar novos voos.

30.09, 19H | ABERTURA 
Obax, com Karla Calasans | Brasília-DF
Narração de história ao vivo.

Mãtãnãg, A Encantada, de Shawara Maxakali e Charles Bicalho
2019, 14', ANI (MG)
A índia Mãtãnãg segue o espírito de seu marido, morto picado por uma 
cobra, até a aldeia dos mortos. Juntos eles superam os obstáculos que 
separam o mundo terreno do mundo espiritual. Mas Mãtãnãg não está morta 
e sua alma deve retornar ao convívio dos vivos. Falado em língua Maxakali e 
legendado, Mãtãnãg se baseia em uma história tradicional do povo Maxakali.

O Celaticomus, de Marcelo Tannure
2020, 17’, ANI (MG)
Na escuridão da noite, Jeremias precisa enfrentar seus medos para 
recuperar seu bem mais valioso.

O Rio da Minha Aldeia, de Glauco G. Dias e Bento M. Gonçalves
2020, 10’, DOC (MG)
Quando Bento era bem pequeno, ele e seu pai criaram o hábito (que 
mantêm até hoje) de dar bom dia/boa tarde/boa noite para o Rio das Velhas 
a cada vez que passavam sobre ele. 

O Véu de Amani, de Renata Diniz
2019, 15’, FIC (DF)
Amani é uma garota paquistanesa que mora no Brasil. Ao mudar de casa, a 
menina muçulmana recebe um presente inesperado da sua nova amiga 
brasileira: um biquíni.

Pila Pilão, de Giuliana Danza
2020, 1’, ANI (MG)
A música Pila Pilão, de domínio público, é interpretada neste videoclipe 
pelo grupo de canções infantis Serelepe. Enquanto o café é feito, as 
personagens brincam, flutuam e saltam, na tentativa de encontrarem-se 
umas com as outras.
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04.10, 17H | ENCERRAMENTO
Matinta Perera, com Ademir Apparício | Araçatuba, SP 
Narração de história ao vivo.



com um pé no urucuia
prêmio estímulo

Antônio Dó: O Justiceiro, de Jurandir Ribeiro Gomes
2020, 4'30'', DOC, Comunidade Ribeirão de Areia / MG
A história que me contaram do justiceiro Antônio Dó, do Vale do Rio Urucuia.

Brincadeira de criança, de Katielle Alves Costa
2020, 3', DOC, Comunidade Morro do Fogo / MG
Katielle Alves, com seu olhar sensível, discute e narra sobre os direitos de ser 
criança.

Causos de veredas, de Roger Martins
2020, 5', DOC, Arinos / MG
Um certo personagem, vulgo Tio Cassim, conta algumas estórias exageradas. A 
interligação com prosa e poesia, diante das mentiras contadas, torna-se um 
conto incrível.

Jonas: para sempre em nossas memórias, de Gelma Gomes e Nairon Quintal
2020, 4', DOC, Comunidade Ribeirão de Areia / MG
Uma homenagem à memória de Jonas Pereira Gomes, o eterno folião de guia de 
Ribeirão de Areia.

Limpando o feijão, de Gilsoney Costa Pereira
2020, 4', DOC, Comunidade Buraquinhos / MG
É importante manter o pé de feijão limpo para que ele cresça saudável e 
produza boas vagens.

O Prêmio Estímulo à produção de curtas-metragens é a 
oportunidade de partilhar o seu olhar com o mundo fazendo cinema 

com os instrumentos que você tiver em mãos em sua casa: celular, câmera 
fotográfica ou de vídeo. As pessoas selecionadas receberam uma bolsa de 300 

reais para produzirem um filme de 5 minutos. O chamado foi aberto para 
moradores da Vila de Sagarana, estudantes da Escola Família Agrícola de 

Natalândia, colaboradores do Ponto de Cultura Seu Duchim, em Chapada 
Gaúcha-MG, e pessoas interessadas nas cidades de Arinos, Bonfinópolis, 

Buritis, Chapada Gaúcha, Natalândia, Riachinho, São Francisco, Uruana de 
Minas e Urucuia. As inscrições aconteceram em julho de 2020, com 

seleção em agosto e produção em agosto/setembro.



Mentes de Fotografia, de Eloah Gomes
2020, 4, DOC, Comunidade Natalândia / MG
A minha vida é aquela contada pelas fotos.

O Perseguidor, de Gisella Pereira De Souza
2020, 5', FIC, João Pinheiro / MG
Adjetivo, substantivo masculino. Que ou aquele que persegue, acossa, 
importuna ou atormenta.

Raizamor, de João Gabriel Marins
2020, 5', DOC, Arinos/MG
A disposição do amor, de forma abstrata e singela. Enquanto isso, somos jogados 
numa conversa com Seu Manoel, que tece uma paixão em forma de prosa.

Silvia: Histórias, Tradições, de Silvia Gonçalves Rocha
2020, 4', DOC, Comunidade Barracão / MG
Vocês vão adorar conhecer Silvia.

The Letter (A Carta), de Luiz Ricardo
2020, 5', FIC, Comunidade Natalândia / MG
A história de Lucas, um garoto de 15 anos que sofre de esquizofrenia e tem seus 
dias surpreendidos por cartas misteriosas. Ele será perturbado por um ser 
místico incerto que no final revelará um grande segredo.

Corpo-Somático, de Rafaela Pereira e João Carlos Freitas (FILME CONVIDADO)
2019, 1', EXP (GO)
A tradução de dores, angústias, transformações e anseios de um bailarino em 
formação. O descobrimento do corpo e suas potencialidades. Corpo na dança, 
como os ossos, músculos e articulações se projetam para um movimento 
consciente. Vídeo-dança produzido para a disciplina “Educação Somática”, 
conduzida pela profª. Giovana Consorteno, na Licenciatura em Dança-IFG.



produção de podcasts
falabaru!

O desejo de comunicar e chegar mais perto das 
comunidades durante a pandemia contribuíram para 

a chegada do FalaBaru. Fruto da rede de comunicadores 
do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, uma ação  plantada 

em 2018 por Rosa e Sertão e Manzuá, o FalaBaru ganha novas 
sementes com a parceria CineBaru. 

Feito por estudantes de Sagarana, Arinos e do Ponto de Cultura Seu 
Duchim, em Chapada Gaúcha, os podcasts visam produzir informação e 

orientação das ações de prevenção à Covid-19 como também valorizar o 
registro oral, a memória e as histórias dos lugares de cada podcaster.  

Sua circulação se dá por meio de whatsapp no território do Grande Sertão: 
Veredas, Sagarana, Arinos e Chapada Gaúcha, e pode ser acessado pelo 
canal do Spotify. O sonho é chegar às rádios comunitárias e viralizar pelo 
território baiangoneiro. 

Essa ação continua sendo realizada graças às doações feitas para a campanha 
de solidariedade do Nutre Sertão Veredas e o financiamento colaborativo do 
Cinebaru. Nossa meta é realizarmos mais duas oficinas de comunicação, 
produção de podcast e produção de conteúdos junto à rede de jovens 
comunicadores, e circular 20 podcasts até dezembro de 2020.

Participantes Bolsistas

LUCAS EMANUEL - Chapada Gaúcha / MG e Instituto Federal de Brasília / DF
Sou Lucas Emanuel Campos Ribeiro, de Chapada Gaúcha. Sou artista norte mineiro. Me comunico por meio do 
canto, cena e corpo! Desejo comunicar beleza e verdade aos povos da região, e assim, reverberar no mundo todo.

MATHEUS FREITAS - Vila de Sagarana / MG
Sou Matheus Freitas da Silva, da vila Sagarana. Estou no último ano do ensino médio, tenho 19 anos! Quero ter 
uma comunicação melhor com as pessoas de Sagarana, e com todas as pessoas que se interessam em receber 
nossos áudios informativos. Eu tenho um grande sonho: fazer Sagarana se tornar um lugar melhor, para que as 
pessoas sejam ainda melhores umas com as outras.

ROGER MARTINS - Município de Arinos / MG e Instituto Federal de Goiás / GO
Olá, sou Roger Martins, de Arinos-MG. Tenho 17 anos, sou egresso do curso de Informática no IFNMG - Campus 
Arinos, atualmente, graduando de Cinema e Audiovisual, IFG - Cidade de Goiás. Sou apoiador do CineBaru, 
como forma de democratização do cinema no interior e pelas oportunidades de concorrências no festival. Sou 
um comunicador nato, em várias funções determinadas, como liderança estudantil, oratória, criação de 
conteúdo, audiovisual. 

SARA BENICIO DE SOUZA - Vila de Sagarana, área Rural Ribeirão dos Marques / MG
Sou Sara Benicio de Souza, da vila Sagarana, ribeirinha do Marques. Gosto muito de ajudar as pessoas e dar o 
meu melhor em tudo que eu faço. Acho muito importante que a gente se comunique e leve informações ao 
próximo, principalmente em tempos difíceis como estes de pandemia.

Coordenação
Dami Campos (Deva Sajni) e João Carlos Freitas.

Podcasters amigues
Amanda Geraldes, Jean Marconi, Leo Yu Marins e Rhaul Oliveira.



Curadoria 2020

Amanda Geraldes
Isabella Atayde
João Carlos Freitas
Maria Fernanda Miranda
Paulo Júnior
Rhaul Oliveira
Simone Veloso

Júri 2020

Andréa Alves
Diego Zanotti
Diney Silva
Edileuza Penha de Souza
Ludielma Laurentino
Rayanne Layssa

Equipe CineBaru

Amanda Geraldes
Andréa Alves
Camilla Alves
Damiana Campos
Daiana Campos
Diana Campos
Guidyon Augusto
Isabella Atayde
João Carlos Freitas
Kaian Ciasca
Leo Yu Marins
Maria Fernanda Miranda
Paulo Junior
Rhaul Oliveira
Simone Veloso

Colaboradorxs do projeto

O CineBaru é viabilizado graças 
ao apoio de pessoas que 
contribuem por meio da compra 
de baru e de doações que 
compõem nosso financiamento 
colaborativo. A todas, todos e 
todes, nosso mais sincero e 
profundo muito obrigada.

realização apoiopatrocínio


