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E voltamos para o território. É impossível pensar CineBaru sem lembrar 
de Sagarana. “Sagas”, a nossa casa por tantos momentos de construção e 
convivência diária, entre nós, com o lugar, com as gentes, doguinhos, 
tucanos e tantos mais. Ainda que de forma virtual, o CineBaru segue em 
conexão com Sagarana, com o sertão e com cada um e uma de vocês, parte 
dessa extensa rede de afeto. 

O CineBaru sente esse tempo e volta no passado, quando estávamos na varanda 
de casa, recebendo tantas e tantos, e no meio disso, pensando e fazendo um cinema 
permeado por abraços e encontros. Neste ano, seguimos no abraço remoto, com o 
compromisso de nos apropriarmos de um lugar enquanto sujeito ativo da Mostra, sentindo 
sua potência de fala e relevância. 

O CineBaru é essa força coletiva, que busca refletir o cinema-território a partir de olhares diversos e 
igualitários, dando voz às margens. Que possamos alcançar o coração de nossa comunidade de 
Sagarana, além de outros corações. Citando Mateus Aleluia: "Os nossos pés se revigoram quando 
pisam nesse chão...". Que seja possível em breve retornar, voltar a pisar concretamente naquele chão 
e nos nutrir mutuamente! Viva a democracia! Viva o CineBaru!

manifesto
cinebaru 2021

Para a quinta edição do CineBaru só conseguimos pensar sobre o tempo. Que tempo é esse que 
estamos vivendo? Tempo de reflexão, de indignação, de maturar, de entender, de lutar, de confiar e de 
cuidar. Tempo de materialização de sonhos, aprofundamento de laços, crescimento da família.
Tempo de urgências e emergências, de aprender a viver em tempos pandêmicos, de saber estar perto na 
ausência física, de estipular prioridades, de fortalecimento interno. Quando refletimos sobre a edição 
passada, ou melhor, sobre a retrasada, pensávamos em festa, em celebração e nos encontros possíveis e 
improváveis dados em cada esquina e em cada cadeira daquele campinho que era o nosso cinema.

Poucos meses depois de nossa quarta edição, que foi realizada num movimento de resistência ao 
projeto de desmonte às pastas da cultura, educação e meio ambiente, estamos aqui novamente 
criando outra edição, virtual e emergencial, oscilando com a alegria de seguirmos firmes e o peso que 
todos esses meses de pandemia e desgoverno parecem despejar em nossos ombros. 

Assim, os desafios são cotidianos e percebemos cada vez mais a importância do caminhar junto. 
Coletividade. A força da luta e da resistência possibilitou essa quinta edição da nossa mostra.
Foi essa força que uniu parlamentares em prol da cultura, que junto de movimentos sociais, 
agentes de cultura e sociedade civil participaram coletivamente da elaboração da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc (LAB). A oposição, em uma grande mobilização 
nacional, resistiu ao projeto de governo antidemocrático que está em curso e lutou 
para que hoje nós possamos continuar a semear cinema no sertão.

Portanto, reafirmamos nossa bandeira e nossa luta. O CineBaru é movimento 
político e nossa motivação é a resistência. Somos uma mostra de cinema 
que luta contra o fascismo e o obscurantismo que está propagado no país. 
Somos contra um projeto de Brasil que rejeita a diversidade de sua 
própria cultura. Estamos aqui para celebrar a democracia. 

carta para a #5 edição
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curadoria
cinebaru 2021

Refletir sobre o cinema e o seu lugar nos muitos sertões e cidades do cerrado e da caatinga de um largo 
território que abrange os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal. Nesses caminhos 
o CineBaru deseja contribuir para a democratização da produção e do acesso ao audiovisual e propõe, 

a partir desse recorte geográfico e histórico sociocultural, um cinema 
militante e engajado que busca espaços para suas muitas vozes.

A Curadoria convidada para analisar os filmes da Mostra Competitiva 
Regional foi composta apenas por mulheres e se comprometeu em 

observar a pluralidade das produções e as muitas sensibilidades 
das e dos cineastas ao produzirem suas obras. Dentre um 

universo de 134 inscritos, foi uma árdua tarefa chegar a 
um número ímpar de 27 filmes para a Mostra 

Competitiva da 5ª edição do CineBaru.
 

Os 27 curtas-metragens selecionados para 
a Mostra Competitiva Regional 

correspondem a 9 produções da Bahia, 
2 de Goiás, 12 de Minas Gerais e 4 do 
Distrito Federal, sendo 14 realizadas 

nas capitais, 11 no interior desses estados e 2 
que combinaram os trabalhos entre capital e interior. 

Considerando as nossas diretrizes de somar ao movimento 
de combate às desigualdades ainda profundamente enraizadas 

em nosso cinema nacional, dedicamos atenção especial a filmes 
cujas temáticas e/ou direções estejam representadas 

mulheres, negras, negros, indígenas e LGBTQIA+.

Dessa forma, em nossa seleção de 27 filmes, 15 são assinados por diretoras mulheres.
Nesse universo, 12 se autodeclararam negros, 10 brancos, 5 pardos e 1 indígena, além de 10 
LGBTQIA+. Os curtas-metragens variam em 12 documentários, 8 ficções e 7 experimentais, sendo 5 
finalizados no ano de 2021, 19 ao longo de 2020 e 3 em 2019.

Para a Mostra Sertãozin, dedicada ao público infantojuvenil, a curadoria interna do CineBaru 
selecionou 9 curtas-metragens, sendo 2 da Bahia, 1 de Goiás, 3 de Minas Gerais e 3 do Distrito 
Federal. Dessas produções, 4 são assinadas por diretores homens, 3 por diretoras mulheres e 2 
co-dirigidas por homens e mulheres, onde 7 se autodeclararam brancos, 1 negro e 1 pardo. As obras 
compreendem 6 ficções e 3 animações; 4 finalizadas em 2021, 3 em 2020 e 2 em 2019. 

Para a Mostra Competitiva Regional dividimos a programação em 5 sessões temáticas, agrupando 
filmes que compartilham argumentos, narrativas e problematizações. A sessão Ecos de resistência e 
novas existências tem como eixo filmes que narram experiências e histórias de denúncia e 
enfrentamentos, além de proposições e lutas por justiça social e ambiental. Vivências do Sagrado 
apresenta filmes que abordam heranças e ancestralidades em meios sagrados, sejam em expressões 
de espiritualidade ou na própria essência da natureza humana e do meio ambiente. Já Lutas contra a 
barbárie evidencia as muitas violências dos nossos dias que impactam profundamente em nossos 
corpos, na nossa psique e no meio em que vivemos. Recortes de afetos traz histórias sensíveis sobre 
redes e laços sentimentais, um alento para nossos corações. Ressignificando tradições exibe 
documentários que relatam memórias e formas de transmissão de práticas socioculturais. 

É o segundo ano dessa experiência de exibir filmes online, que traz enormes desafios quando 
pensamos no território baiangoneiro. São tempos difíceis, onde muitas vezes nos encontramos 
abatidas e desesperançadas. Porém, ao nos depararmos com a beleza das obras inscritas, produzidas 
no contexto da pandemia, nos sentimos estimuladas a seguir trabalhando no fortalecimento dessa 
extensa rede de produção cultural do país. Este cinema plural, criativo, acolhedor e de resistência é a 
nossa ferramenta de engajamento e luta. Que essas narrativas possam tocar o coração de vocês tanto 
quanto tocaram os nossos. Seguimos vivas e vivos! Até o ano que vem.

Curadoria CineBaru 2021
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mostra
competitiva regional 2021

SESSÃO Ecos de resistência e novas existências

TRINDADE
Rodrigo R. Meireles
2020 , 28’, DOC (MG)
Trindade ouve os ecos da 
escravidão desde menina. 
Agora, é ela quem canta.

AS CORES QUE ELE PINTOU
Brenno Ayan
2021 , 21’, DOC (DF)
Andrey Lemos, conta sua 
trajetória e abre a gaveta de 
suas memórias. Negro, gay, 
candomblecista. Ele abre as 
portas de seu mundo e nos 
mostra as cores que ele 
carrega.

A PRAGA DO CINEMA 
BRASILEIRO
Zefel Coff e William Alves
2019 , 27’, DOC (DF)
Zé do Caixão viaja ao passado e 
vai a Brasília com o objetivo de 
evitar o Terror Político 
instituído no Brasil a partir de 
2018, quando os ataques 
imperialistas conseguiram 
dividir a população brasileira e 
roubar suas riquezas.  Ele abre o 
“portal das películas 
amaldiçoadas” e liberta antigos 
filmes brasileiros que já 
denunciavam esses ataques 
contra a soberania do país e que 
também alertavam sobre uma 
guerra híbrida que já acontecia 
desde a década de 60.

MANUAL DO ZUEIRO SEM 
NOÇÃO
Joacélio Batista
2020 , 16’, EXP (MG)
A crise estrutural crônica 
característica do vigésimo 
primeiro século da era Comum, 
e sua resultante perplexidade  
política, são as razões pelo 
abrupto surgimento do zueiro 
do século XXI.
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SONHOS NO CHÃO, 
SEMENTES DA EDUCAÇÃO
Lucas Bois
2020 , 28’, DOC (MG)
Em 12 de agosto de 2020, 
foram despejadas 14 famílias 
no acampamento quilombo 
Campo Grande, município de 
Campo do Meio, MG. O 
primeiro lugar a ser destruído 
foi a Escola Popular Eduardo 
Galeano, onde crianças, 
adolescentes e adultos tinham 
a possibilidade de acessar uma 
educação contextualizada no 
campo. O filme apresenta uma 
série de depoimentos de 
educandos, educandas e 
representantes do setor de 
Formação do MST sobre essa 
força viva que ainda resiste no 
acampamento.

REEXISTO
Lethicia Galo e
Rodrigo Campos
2020 , 18’, DOC (MG)
Uma pandemia, quarentena, 
23 fotógrafos, 10 estados 
brasileiros, 02 países.
Mais de 200 fotos produzidas 
entre Março e Junho de 2020.
Quais os seus Olhares, as suas 
Angústias e Aspirações?
Dedicado a todas as vítimas do 
Covid-19 no mundo, 
profissionais e voluntários que 
estão doando suas vidas para 
salvar vidas! #fiqueemcasa

MINHA NUVEM
Priscila Rezende
2020 , 9’, EXP (MG)
A solidão e o isolamento 
prolongados ajudam a aflorar 
nossos pensamentos e dúvidas 
mais íntimas. Em um profundo 
encontro consigo mesma, uma 
mulher reflete sobre sua própria 
imagem e companhia.

REDUTO
Michel Santos
2020 , 13’, EXP (BA)
Um filme sobre imagens-reduto 
e imaginários espoliados.
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mostra
competitiva regional 2021

SESSÃO Vivências do sagrado

A MATA QUE RESPIRO
Eliete Miranda e
César Rodríguez
2020 , 16, EXP (GO)
Curta experimental que traz no 
seu contexto a busca e a 
afirmação positiva da 
identidade negra, a 
ancestralidade e tradição do 
cerrado.

BÚFALA
Tothi dos Santos
2021 , 9’, EXP (GO)
Inez recebe a visita de Iansã. 

MEIA LATA D'ÁGUA OU 
LAGARTO CAMUFLADO
Plínio Gomes
2020 , 12’, DOC (BA)
Quem me deixou heranças 
espirituais? Voltar a terra num 
mergulho na memória afetiva. 
O que poderá ser encontrado?

SOU SANGUE
Roberta Rangel
2020 , 1’, EXP (DF)
Todos os meses eu me enfeito 
com meu sangue.

O ABEBÉ ANCESTRAL
Paulo Ferreira
2020 , 19’, DOC (BA)
A partir das vozes de Mãe 
Darabi/Alba Cristina Soares 
(Ialorixá), Olúkóso/Luzi Borges 
(Kolabá de Xangô) e das 
performances da atriz Izadora 
Guedes, o documentário 
aborda a história de Mejigã, 
sacerdotisa nigeriana que 
sofreu diáspora no século XIX e 
foi escravizada no Engenho de 
Santana (Ilhéus - BA), do qual 
escapou, resistindo e se 
tornando símbolo de 
empoderamento ao gestar uma 
dimensão Ijexá no Sul da 
Bahia.

08



mostra
competitiva regional 2021

SESSÃO Lutas contra a barbárie

ÚLTIMO GÁS
Duda Gambogi
2020 , 6’, EXP (MG)
Tento me inscrever no edital de 
emergência.

SUFOCAR
Gemerson Sander Silva
2021 , 7’, FIC (MG)
Narciso se vê em conflito no 
novo normal, análogo às 
conseqüências ambientais 
provocadas pela humanidade 
ao meio.

DISTOPIA
Lilih Curi
2020 , 11’, FIC (BA)
Esta noite pode ser uma 
eternidade para Lúcio.
O relacionamento com o seu 
pai está impregnado de 
lembranças terríveis.

CRUA
Clara Vilas Boas e
Emanuele Sales
2020 , 23’, FIC (MG)
Uma adolescente pertencente 
a uma família de classe média 
tenta lidar com incômodos que 
a perseguem cotidianamente e 
traumas do seu passado.

09



mostra
competitiva regional 2021

SESSÃO Recortes de afetos

ANGELA
Marília Nogueira 
2019 , 15’, FIC (MG)
Angela vive sozinha e 
coleciona diagnósticos de 
doenças que nunca teve. Sua 
ficção segue impertubável até 
a chegada de Sueli e o 
vislumbre de uma nova 
existência.

À BEIRA DO PLANETA 
MAINHA SOPROU A GENTE
Bruna Barros e Bruna Castro
2020 , 13’, DOC (BA)
Através de imagens de arquivo 
pessoal e reflexões sobre as 
ambivalências que às vezes se 
imprimem em relações cheias de 
amor, "à beira do planeta 
mainha soprou a gente" 
apresenta recortes de afeto entre 
duas sapatonas e suas mães.

FACÃO
Camila Hepplin
2020 , 22’, FIC (BA)
Um jovem reservado e 
solitário, passando por um 
momento de dificuldade, se 
arrisca em pequenos delitos 
para sobreviver. Ao assaltar 
Pietra, uma jovem apaixonada 
por cinema, tem sua vida 
transformada pelos filmes que 
encontrou na mochila roubada.

DE VEZ EM QUANDO EU ARDO
Carlos Segundo
2020 , 15’, FIC (MG)
Louise é uma fotógrafa que 
busca a simbióse dos corpos. 
Seu encontro com Tereza, uma 
jovem que se oferece para 
participar da sessão de fotos, 
cria um abalo, muito maior do 
que elas podem imaginar.

4 BILHÕES DE INFINITOS
Marco Antonio Pereira
2020 , 14’, FIC (MG)
Uma família vive com a energia 
de casa cortada. Enquanto a 
mãe trabalha, seus filhos ficam 
em casa conversando sobre ter 
esperança.

E AGORA, MARIA?
Bruna Maria e
Camila Gregório 
2020 , 26’, FIC (BA)
Viver o último ano do ensino 
médio é um turbilhão de 
emoções: decidir o futuro, lidar 
com as inseguranças e com as 
coisas do coração. Maria Rita 
está apaixonada pela sua 
melhor amiga... e agora?

10



mostra
competitiva regional 2021

SESSÃO Ressignificando tradições

BALIZANDO 2 DE JULHO
Fabíola Aquino e Marcio Lima
2019 , 25’, DOC (BA)
O filme acompanha membros 
da comunidade LGBTQI+ no 
desfile do 02.07.2019, ora 
concentrando suas lentes na 
atuação das balizas e 
balizadores, ora com o público 
presente. Há mais de 18 anos 
eles se reúnem na região da 
Igreja de N. Sra. do Rosário, em 
Salvador, e vibram com as 
performances das balizas, 
formando assim o Território da 
Fechação. Com participação 
especial do ativista em direitos 
humanos Jean Wyllys, o filme 
destaca as histórias da baliza 
Diana Souza e o balizador 
Gabriel Villas Boas. 

A CASA E A RUA
Taise Andrade Ribeiro
2021 , 29’, DOC (BA)
Quando os quintais ganham as 
ruas e a espada rabisca a noite, 
uma decisão judicial vai de 
encontro a uma grande tradição.
A partir de registros feitos com o 
espadeiro Eduardo Cabunga em 
Cruz das Amas, recôncavo baiano, 
o filme mergulha no universo das 
relações entre o local e a 
tradicional guerra de espadas, 
proibida desde 2011; trata de 
resistência e ancestralidade, da 
luta de um povo contra as ameaças 
de apagamento de sua identidade, 
na contramão da incitada 
tendência ao desenraizamento e 
homogeneização da cultura 
popular.

NO TEMPO DE OUTRORA - 
HISTÓRIAS DE QUILOMBO
Luisa Pitanga e
Ricardo Brasília
2021 , 30’, DOC (DF)
Memórias de um tempo de 
outrora. Uma mensagem para 
os mais jovens dos mais velhos 
de duas comunidades 
quilombolas do Médio Rio São 
Francisco.

MEU ARADO FEMININO
Marina Polidoro
2020 , 21’, DOC (MG)
Reafirmando as diferenças, 
mulheres campesinas 
apresentam narrativas que 
perpassam a pluralidade de 
vivências femininas. Discursos 
apaixonados nos mostram a 
beleza e realidade de cada 
protagonista e o respeito que 
têm com a terra, bem como a 
importância da luta de cada 
uma. Honrando seu elo com a 
natureza, em quatro histórias 
entendemos sobre realidades 
distintas de gênero, classe e raça. 
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mostra
sertãozin 2021

MUDA
Isabella Pannain
2021 , 7’, ANI (MG)
Ana é uma garotinha tranquila 
que carrega sua mochila para 
todo lugar com seus brinquedos e 
pertences para nunca perdê-los. 
Porém, ao ter que lidar com a 
mudança para sua casa nova, ela 
precisa aprender a desapegar de 
muitas coisas queridas e enfrentar 
o medo do desconhecido.

MIL VINNY'S - SUÍTE 
CACHOEIRANA
Luan Santos
2019 , 7’, FIC (BA)
Um herói Cachoeirano 
embarca numa jornada para 
resgatar sua fantasia e poder 
participar da emblemática 
Festa D’Ajuda.

FOGUETE
Pedro Henrique Chaves 
2020 , 15’, FIC (DF)
No coração da cidade, um 
brinquedo atrai milhares de 
pessoas e une diferentes 
gerações. O desafio de subir e 
descer o foguete encanta pai e 
filho que brincaram no mesmo 
lugar e guardam segredos 
nunca revelados. É preciso ter 
coragem.

TZINGA
Giuliana Danza
2021 , 3’, ANI (MG)
“Tzinga” é uma grande 
brincadeira musical, 
interpretada neste videoclipe 
pelo grupo de canções infantis 
Serelepe. A língua inventada 
ganha forma, através de 
figuras geométricas coloridas e 
uma troupe de babuskas 
singulares.
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CICLOS DA VIDA 
Soledad Garcia e
Thiago Bresani
2020 , 7’, FIC (DF)
A história conta a relação de 
uma neta e uma avó e os 
momentos de incerteza frente 
a impossibilidade de seu 
encontro. A ausência instala o 
medo no coração da menina, 
mas a lembrança das 
experiências vividas juntas 
renasce com a memória do que 
significa a vida e a morte. 
Assim, a imaginação abre a 
possibilidade de novas formas 
de encontro entre as duas, que 
continuam esperando esse tão 
ansiado abraço.

A ESPERA DE LUDY
Maria Alice Carvalho e 
Santiago Lemos
2021, 4’, FIC (GO)
Um herói Cachoeirano 
embarca numa jornada para 
resgatar sua fantasia e poder 
participar da emblemática 
Festa D’Ajuda.

ÀS MOSCAS
Wayner Tristão
2021 , 2’, ANI (BA)
Cidade modifica seus hábitos 
após a invasão de mosquitos.

A MELHOR VERSÃO DE MIM
Kallyo Aquiles
2020 , 23’, FIC (DF)
Lucas se esforça para ser 
adotado e passa seus dias 
sendo provocado pelas outras 
crianças. Seu único amigo é a 
música, mas isso muda quando 
ele conhece Marina, uma 
garota que afirma vir de outro 
planeta.

HÁ TEMPOS NÃO VEJO 
MINHA MÃE
Luiza Reis
2019 , 25’, FIC (MG)
“Laura tem 7 anos e vive em 
meio a mudanças constantes 
com sua jovem mãe, Mônica. 
Um relato sensível e sincero 
sobre a infância, memória, e a 
relação mãe e filha.
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rodas de
prosas 2021

RODA 1

O cinema no olhar dos povos tradicionais:
um mundo em transição
Quinta-feira, 29/04,  das 14h às 15:30h
#cartasconvidadas escritas por Michele Nascimento (Lençóis, BA), Laydjane Macedo (Ribeirão de 
Areia, MG), Samylla Alves e Gleydson Mota (Januária, MG)

RODA 2

Com Baru e com afeto, as experiências e histórias 
da construção de um festival no sertão mineiro
Sábado, 01/05,  das 09:30h às 11:00h
#cartaconvidada escrita por Paulo Silva Jr. (São Paulo,SP)

RODA 3

O negro, o cinema e o território baiangoneiro,
reflexões e desafios futuros
Sábado, 01/05, das 11h às 12:30h
#cartasconvidadas escritas por Edileuza Penha (Brasília, DF) e Fábio Rodrigues (MG/BA)

Chamado de Cartas:
convite às pessoas do audiovisual, 

artistas, estudantes, ativistas e 
representantes da sociedade civil, 

residentes ou com forte vínculo com o 
território baiangoneiro, para que 

escrevam cartas endereçadas a um 
cinema do futuro.

no
vida

de
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meu cinema,
nosso território 2021

nov
idade

O projeto é uma ação formativa do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que tem por objetivo a 
produção de um curta-metragem autoficcional e com direção coletiva de até 15 minutos.  A partir de 
encontros virtuais entre as pessoas selecionados e a equipe do projeto, criaremos um filme em torno 
da temática Meu cinema, nosso território, que será lançado em julho deste ano.

Unidos pela mesma expressão do contar histórias inéditas, a criação do filme se dará por meio de um 
mosaico de visões, emoções e ideias que, ao se tornarem histórias contadas, formam um ponto desse 
mapa afetivo que compreende a região de Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Chapada Gaúcha, Natalândia, 
Riachinho, São Francisco, Uruana de Minas e Urucuia, dentre outros municípios.

O edital ficou aberto de 07 a 12 de abril de 2021, quando recebeu 16 inscrições e selecionou cinco 
diretores e diretoras residentes no sertão do norte e noroeste mineiro, com pelo menos um ano de 
experiência prévia comprovada com a linguagem audiovisual.

Participantes em 2021: Elivelton Ferreira Tomaz (São Francisco, MG), João Gabriel Coura Marins 
(Arinos, MG), Keila Moraes Rodrigues (São Francisco, MG), Layane Farias Almeida (comunidade de 
Olaria, Cônego Marinho, MG) e Maria Clara de Almeida Costa (Januária, MG).
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realização

apoio

parcerias

Colaboradorxs do projeto

O CineBaru é viabilizado 
graças, também, 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.

Curadoria 2021

Amanda Geraldes
Diana Campos
Edileuza Penha de Souza
Isabella Atayde
João Carlos Freitas
Larissa Fernandes
Lívia Tostes
Michele Nascimento
Roger Martins
Simone Veloso

Júri 2021

Fábio Rodrigues
Laydjane Macedo
Coletivo Cine Barranco
(Samylla Alves, Karla Vaniely, Nan, 
Maria Clara, Gley, Ivanilde Moreira e 
Luane Cinemá)

Equipe CineBaru

Amanda Geraldes
Ana Cordeiro
Andréa Alves
Camilla Alves
Damiana Campos
Daiana Campos
Diana Campos
Diego Zanotti
Guidyon Augusto
Isabella Atayde
João Carlos Freitas
Juliana Afonso
Kaian Ciasca
Leo Yu Marins
Maria Fernanda Miranda
Maria Ribeiro
Paulo Júnior
Rhaul Oliveira
Roger Martins
Simone Veloso
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