
MOSTRA EDITAL BDMG CULTURAL/FCS 

19 a 22 de fevereiro de 2019 

Sinopses 

 

1ª Edição 

 

Rapsódia para o Homem Negro, de Gabriel Martins (BRA, 2014) | 24’ | 14 anos 

Odé é um homem negro. Seu irmão, Luiz, foi espancado até a morte durante um 

conflito em uma ocupação em Belo Horizonte. 

 

Boa Morte, de Débora de Oliveira (BRA, 2014) |13’ | Livre  

Documentário autobiográfico que articula as memórias da diretora Débora de 

Oliveira sobre o bairro Boa Morte, da cidade de Barbacena, localizado na região 

da Zona da Mata mineira. A morte, o tempo e a memória da região serão 

discutidos através de fotos de arquivo familiar, do município e de ensaios caseiros 

realizados pela própria diretora. 

 

Conto de Lágrimas, de Mírian Rolim (BRA, 2014) | 07’| Livre  

A força da cultura negra, a beleza dos materiais simbólicos e a fé da religiosidade 

de Minas Gerais numa memória que se conserva na história do surgimento do 

Congado. 

 

Quintal, de André Novais Oliveira (BRA, 2014) | 20’| 16 anos 

Mais um dia na vida de um casal de idosos da periferia. 

 

2ª Edição 

 

Retalho, de Hannah Serrat (BRA, 2015) | 23’ | Livre 

Pedrozo trabalhava nos Correios e fazia vídeos nos tempos livres. Com essas 

imagens, que ele mesmo postou no Youtube, Hannah faz seu primeiro filme, 

numa tentativa de encontrá-lo e redescobrir as pessoas e lugares que ele um dia 

filmou. 



 

Filé, de Natália Reis (BRA, 2015) | 12 anos | 20’ 

Laura e Lúcia só querem beber uma cerveja em paz. 

 

Moto-Perpétuo, de João Borges (BRA, 2015) | 17’ | 12 anos 

Leonardo, um violinista obcecado, tenta criar uma máquina para virar a partitura 

de forma automática, permitindo que ele toque seu instrumento eternamente. 

Johan, seu filho, um menino prodígio que aprendeu sozinho ler e interpretar 

partituras, é o único a contestar o sonho do moto-perpétuo. 

 

Constelações, de Maurílio Martins (BRA, 2015) | 25’| 12 anos 

Dois estranhos percorrem juntos uma jornada noite adentro. Ela, que não fala 

português, vai em busca do passado. Ele, que não fala a língua dela, se afoga nas 

incertezas do futuro. 

 

3ª Edição 

Os Olhos de Inaiá, de Marco Antônio Gonçalves (BRA, 2016) | 30’ 

Inaiá, uma representação onírica da regência das águas, percorre paisagens da 

cidade de Belo Horizonte e da bacia do Ribeirão Arrudas; locais que já abrigaram 

rios, e hoje são cobertos pelo asfalto. 

Plano Controle, de Juliana Antunes (BRA, 2016) | 16’ | 12 anos 

O ano é 2016. Um golpe político da direita derruba a primeira mulher eleita 

presidente no Brasil. Nesse contexto político distópico, Marcela usa o serviço de 

teletransporte de seu celular para deixar o país, mas seu plano é controle. 

 

Hibiscos Debaixo da Terra, de Clara Albinati (BRA, 2016) | 14 anos | 20’ 

A estória ocorre no espaço reduzido de um quarto e em espaços de um jardim. Aí 

vive Elinor, uma menina de oito anos. De noite, ela sonha, imagina ou lembra um 

pesadelo impreciso em que a descoberta do amor se mistura a fragmentos de 



memórias relacionadas à violência sexual. Misteriosamente, a menina está 

vinculada a uma flor de hibisco vermelho que se desenvolve a medida que Elinor 

cresce. A flor é cobiçada por seres de características masculinas. 

 

Na Velha Lagoinha, de Pedro Carvalho (BRA, 2016) | 16 anos | 24’ 

O filme acompanha os últimos dias de vida de Etelvina, uma prostituta que 

trabalha no centro da cidade de Belo Horizonte. O enfermeiro João de Deus, o 

gerente de prostíbulo Francisco e o açogueiro Deco, protagonizam um jogo de 

forças que culmina no assassinato de Etelvina. O filme é uma adaptação do conto 

literário “Na Velha Guaicurus”, de Wander Piroli, e se passa no bairro da 

Lagoinha, cenário recorrente na obra do escritor belo-horizontino. 

 

4ª Edição 

 

Nós determinamos o que somos pelo que fazemos, de Clara Antunes | (BRA, 2017) 

| 14 anos | 33’ 

Um filme feito por Titi Rivotril: experiências do seu cotidiano, seus corres de vida 

e recorte de mundo, vividos e contados por meio de seu olhar. 

 

Sigo Viva, de Letícia Ferreira | (BRA, 2017) | 12 anos | 30’ 

Lívia é uma mulher independente de 25 anos, artista plástica e de classe média 

baixa. Ela sofre um abuso em sua própria casa por um amigo de infância que não 

soube respeitar o espaço dela. Em meio aos conflitos internos causados pelo 

abuso, Lívia tenta achar uma solução para seguir sua vida. 

 

Juninho Mizanceni, príncipe da grande área, de Leonardo Amaral e Roberto Cotta 

| (BRA, 2017) | Livre | 21’ 

O sonho dos heróis. 

 

À Cura do Rio, de Mariana Fagundes | (BRA, 2017) | Livre | 18’ 



Um velho conhecido da etnia Krenak, o Watú - Rio Doce - está doente. Ao trazer 

imagens de um universo onírico que, ao mesmo tempo, prevê a catástrofe e 

enxerga a salvação, o filme mostra o enfrentamento da tragédia através de um 

ritual xamânico. 

 

5ª Edição 

 

A Mulher que eu Era, de Karen Suzane (BRA, 2018) |Livre | 12’ 

Cacau é uma mulher negra que casa com um homem branco. Dentro de sua 

rotina ela encara suas lembranças, em um contexto onírico e aparentemente 

absurdo, suas memórias lidam com momentos passados de opressão.  

 

Abdução, de Marcelo Lin (BRA, 2018) | 16 anos | 30’ 

Bolão é um jovem morador do Aglomerado da Serra, na periferia de Belo 

Horizonte, que trabalha com bicos de pequenos reparos em sua comunidade, e 

faz parte de uma equipe de futebol amador, cujos jogos acontecem no campo 

próximo à sua casa, nos finais de semana. Além disso, também como lazer, 

costuma frequentar bares, jogar sinuca, dançar, beber e usar muitas drogas. 

Numa das partidas de seu time, Bolão começa a notar coisas estranhas, como 

marcas na terra, deixando-o assustado. 

 

Poética de Barro, de Giuliana Danza (BRA, 2018) |Livre | 6’ 

Bucólico, delicado e sensível, este curta-metragem, animado em stop motion, 

com argilas do Vale do Jequitinhonha, retrata a crença na luta pela vida em um 

mundo onde a água tornou-se escassa e no qual uma frágil criatura, parte ao 

encontro de um novo existir. 

 

Calmaria, de Cata Preta (BRA, 2018) | 16 anos | 24’ 

As ruas estão desertas, eles fogem buscando a paz, mas a paz é nossa inimiga... 


