
Programação Circuito em Casa 01 a 08/06 

 

youtube.com/canalfmc 

instagram.com/circuitomunicipaldecultura 

facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh 

 

Site: www.circuitomunicipaldecultura.com.br 

 

  

01/06 – Segunda-feira - 12h 

 

Curtas  -  Circuito Cine Clube:  

 

● Exibição da Websérie “Saberes do Sagrado” da Associação Filmes de Quintal e Iphan 

2015/Brasil/5 episódios com duração aproximada de 30min cada/Livre  

● Exibição do longa “A Rainha Nzinga Chegou”, de Júnia Torres e Isabel Casimira Gasparino 

2019/Brasil/74min/Livre 

 

Sinopses: 

 

Saberes do Sagrado é uma websérie de encontros visando a transmissão e a troca de saberes e de 

fazeres inscritos nas práticas dos reinados. Os dois primeiros episódios foram dedicados aos 

cantos, toques, orações e procedimentos executados por cada guarda ou reino, onde mestres e 

integrantes puderam compartilhar suas experiências. Os encontros foram realizados na Irmandade 

de Ibirité e na Irmandade Os Ciriacos, em Contagem. Os encontros seguintes, realizados na sede 

da Guarda de Congo e Moçambique Treze de Maio, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte, foram 

dedicados aos instrumentos sagrados: a caixa de folia, a gunga e o patangome. 

  

A Rainha Nzinga Chegou - A Rainha Nzinga (séc XVII) inspira a comunidade do Reino Treze de 

Maio, que descende da espiritualidade e das normas praticadas por Nzinga, mas que não está na 

África e, sim, em Minas Gerais. Antigos reinos banto com suas coroas, séquitos e guardas, seus 

cosmos singulares, (re)existem hoje nas terras alhures das Minas Gerais. Três gerações de rainhas 

e uma travessia de volta, em visita aos domínios da mítica Nzinga, às terras dos reis do Congo, aos 

cantos de Angola, pelos descendentes da eterna Rainha da Guarda de Moçambique Treze de Maio, 

Isabel Casimira, presença central deste filme. 

 

Exibição através da mídia: YouTube 

Filmes disponíveis até 07/06/2020 

 

01/06 – Segunda-feira - 12h 

 

http://www.circuitomunicipaldecultura.com.br/


Vídeo – Bate-papo comentado sobre o longa "A Rainha Nzinga Chegou" e a websérie "Saberes do 

Sagrado" com participação da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora 

do Rosário; e Irmandade Nossa Senhora do Rosário Os Ciriacos. 

 

SINOPSE: O Sr. Antônio Muniz, capitão-mór da Irmandade Os Ciriacos apresenta brevemente a 

história da Irmandade Nossa Senhora do Rosário Os Ciriacos. Ele fala sobre a importância da 

websérie documental “Saberes do Sagrado” para a Guarda de Congado Ciriacos. Conta também 

como eles estão enfrentando o período de isolamento social com uma mensagem para o público. A 

Rainha Isabel Cassimira Gasparino, da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa 

Senhora do Rosário comenta sobre a importância do filme “A Rainha Nzinga Chegou” em sua vida. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram 

Classificação: Livre 

 

 

02/06 – Terça-feira - 19h 

 

Vídeo - Terça da Dança – Documentário Vogue em Belo Horizonte e bate-papo com Lázara 

Barracuda e Marcelo Barracuda  

 

SINOPSE: O documentário que conta a história do Vogue no mundo e em Belo Horizonte reúne 

artistas que integram três importantes houses da cidade: House of Barracuda, House of Puzzle e 

House of Avalanx. Marcelo e Lázara Barracuda conversam sobre a cultura Ballroom e sua 

importância para o contexto cultural da cidade de Belo Horizonte. 

 

Prince da House of Barracuda, Marcelo Andrade é designer gráfico, instrutor de Pole Dance e 

Voguer. Sua dança abraça elementos do Vogue Fem (criado pelas mulheres trans negras e latinas) 

e categorias estéticas como Face e Runway da cena de resistência LGBT Ballroom da década de 

80, unindo à quebra de tabus do Pole Dance e danças sensuais como arte. 

 

Lázara dos Anjos, princess house of barracuda, membro da international house of revlon, professora 

de vogue, caminha nas categorias de vogue femme performance e runway e é criadora do canal 

mesclancias, além de ilustradora, negra e modelo. 

 

Exibição de vídeo através das mídias: YouTube/Instagram 

Duração: 40 minutos 

Classificação: Livre 

 

03/06 – Quarta-feira - 12h 

 

Curtas - Circuito Cine Clube 

 



 Exibição do curta-metragem “Menino - Pássaro” de Diogo Leite. 2018/ Brasil/15 min/10 

anos. 

 Exibição do curta-metragem “Aos de Ontem, Aos de Sempre” de Elvis Pinheiro, Jaildo 

Oliveira, Laryssa Raphaella, Lívia Agra, Raquel Morais e Ravi Carvalho. 2018/ Brasil/ 10 

min/ 10 anos. 

 

Sinopses: 

 

“Menino - Pássaro” - Um olhar de um diretor negro para a branquitude: Gabriel se instala ao lado de 

uma árvore em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Clarisse acompanha atônita e inerte o 

tratamento dado a Gabriel, ao mesmo tempo em que leva uma vida estagnada e dependente da 

mãe. 

 

“Aos de Ontem, Aos de Sempre” - Uma jovem mulher se dirige aos seus, que sofrem desde muito 

tempo com os preconceitos impostos aos que carregam na cor da pele uma pena dura de ser vivida. 

Neste trabalho ouvimos suas histórias, memórias e vivências pessoais, numa reflexão sobre o 

racismo cultural, no Brasil, o que ele representou e ainda representa na rotina cotidiana das pessoas 

negras. 

 

Exibição através da mídia: YouTube 

Filmes disponíveis até 09/06/2020 

 

03/06 – Quarta-feira - 20h 

 

20h – Bate papo virtual com Ana Carolina Soares, diretora do curta “Estado Itinerante” e com Maíz 

d’Assumpção, produtora do Projeto Imagens dos Povos, falando sobre os curtas “Paresiga” e 

“Poder”.  

 

Live através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook 

Duração: 30 minutos 

Classificação: Livre 

 

04/06 – Quinta-feira - 19h 

 

Vídeo - Homenagem aos 50 anos do Grupo Giramundo (BH) – Teatro de Bonecos  

 

Criado em 1970, em Belo Horizonte, o Giramundo é referência nacional e internacional na 

construção de bonecos e espetáculos, aliados ao interesse pela cultura brasileira. O grupo já 

montou 36 espetáculos e já produziu mais de 1,5 mil bonecos, atuando também como um “museu-

teatro-escola”, com estúdio de animação e a criação de produtos como livros, vídeos e brinquedos. 

Nesta apresentação do Circuito em Casa, o Giramundo apresenta uma pílula com personagem de 

um dos espetáculos que marcaram a história do grupo. 



 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram 

Duração: no máximo 2 minutos 

Classificação: Livre 

 

04/06 – Quinta-feira - 20h 

 

Temporada – Filme-ensaio “Éramos em bando” – Grupo Galpão (BH) – Teatro  

 

Sinopse: Como a arte e o teatro podem dar continuidade à sua existência em um período de 

isolamento social? Como se apresentar ou mesmo ensaiar nesse cenário? Da necessidade dos 

atores do Grupo Galpão continuarem exercendo seu ofício nasceu o documentário Éramos em 

Bando. O projeto é um filme-ensaio de média metragem que acompanha o Grupo Galpão durante 

um período de isolamento social. Impedidos de estrear no teatro a 25ª montagem da companhia, 

devido a uma pandemia mundial, os atores e atrizes se encontraram durante 10 dias para uma 

primeira experiência artística no ambiente virtual, decididos a não permitir que sua arte morra em 

meio a um dos cenários sociais mais complexos dos últimos tempos. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook  

Duração: 60 minutos 

Direção: Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius de Souza / Estreia: 2020 

Classificação: Livre 

 

05/06 – Sexta-feira - 12h 

 

Vídeo - Tutorial para Lives 1 - Como ter uma imagem melhor na sua live - Multiáreas 

 

Sinopse: Vídeo aula com técnicas para aprimorar sua Live. Dicas de luz e enquadramento para ter 

uma imagem melhor com Alexandre Baxter e Túlio Cipó. 

 

Exibição de vídeo através das mídias: YouTube/Instagram 

Ministrante: Túlio Cipó e Alexandre Baxter 

Duração: 10 minutos 

Classificação: Livre 

 

Temporada – Filme-ensaio “Éramos em bando” – Grupo Galpão (BH) – Teatro  

 

Sinopse: Como a arte e o teatro podem dar continuidade a sua existência em um período de 

isolamento social? Como se apresentar ou mesmo ensaiar nesse cenário? Da necessidade dos 

atores do Grupo Galpão continuarem exercendo seu ofício nasceu o documentário Éramos em 

Bando. O projeto é um filme-ensaio de média metragem que acompanha o Grupo Galpão durante 

um período de isolamento social. Impedidos de estrear no teatro a 25ª montagem da companhia, 

devido a uma pandemia mundial, os atores e atrizes se encontraram durante 10 dias para uma 



primeira experiência artística no ambiente virtual, decididos a não permitir que sua arte morra em 

meio a um dos cenários sociais mais complexos dos últimos tempos. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook  

Duração: 60 minutos 

Direção: Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius de Souza / Estreia: 2020 

Classificação: Livre 

 

06/06 – Sábado - 15h 

 

Vídeo - “Aniversário da Comadre”, com Grupo Teatro Público – Teatro  

 

Sinopse: O aniversário da Comadre chegou, mas seus amigos estão de quarentena e a festinha dos 

velhos foi temporariamente interrompida pelo isolamento social. Porém, isso não significa que o 

grupo de idosos mascarados está em casa de braços cruzados. O grupo pretende utilizar da 

tecnologia e dos meios virtuais para fazer um vídeo surpresa de homenagem à Comadre que 

completa muitos, muitos tantos anos de vida. Nessa tentativa de se aproximarem da amiga tão 

querida, os velhos vão trazer à tona histórias, hábitos e canções do passado, em um ambiente de 

afeto com os espectadores. O repertório também é composto de músicas e lembranças capazes de 

conduzir o público a um encontro com suas memórias e saudades. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/ Instagram 

Duração: Aproximadamente 30 minutos 

Classificação: Livre 

 

06/06 – Sábado - 20h 

 

Temporada – Filme-ensaio “Éramos em bando” – Grupo Galpão (BH) – Teatro  

 

Sinopse: Como a arte e o teatro podem dar continuidade a sua existência em um período de 

isolamento social? Como se apresentar ou mesmo ensaiar nesse cenário? Da necessidade dos 

atores do Grupo Galpão continuarem exercendo seu ofício nasceu o documentário Éramos em 

Bando. O projeto é um filme-ensaio de média metragem que acompanha o Grupo Galpão durante 

um período de isolamento social. Impedidos de estrear no teatro a 25ª montagem da companhia, 

devido a uma pandemia mundial, os atores e atrizes se encontraram durante 10 dias para uma 

primeira experiência artística no ambiente virtual, decididos a não permitir que sua arte morra em 

meio a um dos cenários sociais mais complexos dos últimos tempos. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook  

Duração: 60 minutos 

Direção: Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius de Souza / Estreia: 2020 

Classificação: Livre 

 



07/06 – Domingo - 15h 

 

Vídeo - “Vó Maria vai ao Rio”, Narração do livro de Ana Paula Rodrigues – Literatura 

 

Sinopse: Em nossa sociedade existe uma ideia de que pessoas idosas, principalmente mulheres, 

não podem mais realizar seus desejos, como se, ao atingir uma certa idade, as possibilidades da 

vida se esgotassem. O livro Vó Maria vai ao Rio vai de encontro a esse imaginário e conta a história 

de uma vovó que resolve viajar sozinha, enfrentando seus maiores medos para realizar um grande 

sonho. Ele nasceu como uma forma de imaginar para as mulheres outras histórias, com mais 

autonomia e liberdade. O lançamento do livro faz parte do projeto “Vó Maria vai ao Rio: literatura 

para todas as idades”, que também irá promover leituras e a roda de conversa “Histórias de nossas 

avós”, uma proposta de diálogo com o público infantil sobre as mulheres idosas presentes em suas 

vidas. Ana Paula Rodrigues é cientista social e mestre em Antropologia pela UFMG. Publicou os 

livros de poesia A casa do caracol (2010), Pétala no Asfalto (2011) e Todos os Centros do Mundo 

(Penalux, 2017). Vó Maria vai ao Rio é seu primeiro livro voltado ao público infantil. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram 

Classificação: Livre 

 

07/06 – Domingo - 20h 

 

Temporada – Filme-ensaio “Éramos em bando” – Grupo Galpão (BH) – Teatro  

 

Sinopse: Como a arte e o teatro podem dar continuidade a sua existência em um período de 

isolamento social? Como se apresentar ou mesmo ensaiar nesse cenário? Da necessidade dos 

atores do Grupo Galpão continuarem exercendo seu ofício nasceu o documentário Éramos em 

Bando. O projeto é um filme-ensaio de média metragem que acompanha o Grupo Galpão durante 

um período de isolamento social. Impedidos de estrear no teatro a 25ª montagem da companhia, 

devido a uma pandemia mundial, os atores e atrizes se encontraram durante 10 dias para uma 

primeira experiência artística no ambiente virtual, decididos a não permitir que sua arte morra em 

meio a um dos cenários sociais mais complexos dos últimos tempos. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook  

Duração: 60 minutos 

Direção: Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius de Souza / Estreia: 2020/Classificação: Livre 

 

08/06 – Segunda - 20h 

 

Live - Circuito Cine Clube: Bate-papo com Cardes Amâncio e Lívia Agra 

 

Sinopse: Cardes Amâncio, coordenador e curador do Festival Cinecipó – Festival do Filme 

Insurgente e integrante do Espaço Comum Luiz Estrela, convida a atriz Lívia Agra do curta “Aos de 

ontem, aos de sempre” para um bate-papo sobre difusão audiovisual, cinema antirracista e ações 



de  cineclubismo, bem como sobre os curtas metragens que compõem a seleção proposta por ele 

para o Circuito em Casa. 

 

Exibição através das mídias: YouTube/Instagram/Facebook  

Duração: 40 minutos 

Classificação: Livre 

 

Acompanhe  a programação completa no site do Circuito www.circuitomunicipaldecultura.com.br 

 

 

http://www.circuitomunicipaldecultura.com.br/

