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2019 pela democracia

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 

facebook.com/POETRYSLAMBRASIL 

MOSTRA TATURANA DE CINEMA

(Brasil, 2019, 23’, dir. Mayara Efe)

O documentário curta-metragem retrata a cena under-
ground das mulheres no funk de protesto da última década 
em São Paulo. Os depoimentos vêm de mulheres transgê-
nero, cisgênero que transitam em diferentes funções dentro 
desse universo, seja como cantoras, DJs, beatmakers, pro-
dutoras, empresárias, MCs, dançarinas, e também de drag 
queens. O projeto investiga e dá voz às mulheres que es-
tão fora da mídia e explora temas como políticas públicas, 
mercado e o corpo feminino nesses espaços. 

BEAT É PROTESTO
O FUNK PELA ÓTICA FEMININA

MAYARA EFE_DIREÇÃO 
Mayara Efe tem 25 anos, é cineasta, diretora 
criativa na Ira Filmes e videomaker no Buzzfeed 
Brasil. Foi produtora do programa ao vivo “Vír-
gula Ponto Mix”, na Mix Tv, e produtora de conte-
údo no núcleo Hysteria da Conspiração Filmes. 
Dirigiu os curtas documentais Entrelinhas (2017), 
que aborda a relação entre o rap e a moda, e 
Beat é Protesto (2019), sobre a participação de 
mulheres na cultura funkeira.



(Brasil, 2017, 81’, dir.Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva)

Em Chicago, Nova York, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo, a mes-
ma cena com diferentes faces: os poetry slams, batalhas perfor-
máticas de poesia falada, firmam-se como encontros que ins-
tigam a criatividade e o convívio entre diferentes. E diante da 
onda política conservadora mundial, figuram como ágoras do li-
vre pensamento e expressão. No Brasil, a poeta Luz Ribeiro vence 
o campeonato nacional e vai para a Copa do Mundo de Poetry 
Slam em Paris, representando a nova vertente negra e feminista 
que tem se firmado pela virulência de seu verbo politizado. O do-
cumentário ganhou o prêmio de Melhor Filme Nacional na 1a edi-
ção do Festival Internacional de Mulheres no Cinema (FIMCINE).

A expressão cultural e o fazer artístico, em contextos de desigualdades, racis-
mo e segregação, podem ser formas de resistência, protesto, reconhecimento e 
construção de vínculos sociais com o território e com outros grupos. É o caso da 
cultura hip hop, do samba, do funk: manifestações culturais que nasceram em 
comunidades periféricas de grandes cidades e com o tempo conquistaram outros 
espaços, ao mesmo tempo que também sofreram (e sofrem) tentativas de crimi-
nalização em diferentes momentos históricos. Nessa perspectiva, a cultura é atra-
vessada pela luta por direitos de grupos de mulheres, negrxs, LGBTQ+, indígenas, 
e outros sujeitos, sendo indissociável da liberdade de expressão.

Os slams, batalhas de poesia falada realizadas nas ruas e em performances, fa-
zem parte dessas manifestações. Feitos por poetas principalmente de periferias, 
abordam de forma crítica temas como racismo, violência, drogas, machismo e 
homofobia. O longa SLAM Voz de Levante acompanha a trajetória da poeta Luz 
Ribeiro, cujas letras fazem parte da vertente negra e feminista do movimento. 

Da mesma forma, o curta Beat é Protesto aborda, pela ótica de mulheres artistas 
do funk, questões como mercado, corpo, sexualização, carreira, preconceito con-
tra favelas, bairros periféricos e os fluxos (os bailes de rua).   

SLAM: VOZ DE LEVANTE
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TATIANA LOHMANN E ROBERTA
ESTRELA D’ALVA_DIREÇÃO

Tatiana Lohmann é montadora, diretora e fo-
tógrafa principalmente de documentários. Já 
atuou em séries documentais para MTV e Na-
tional Geographic, e teve séries independentes 
veiculadas na TV Cultura, Canal Futura e TV 
Brasil. Dirigiu e montou o videoclipe Respeito É 
Pra Quem Tem, do rapper Sabotage, entre outros. 

Roberta Estrela D’Alva é diretora, dramatur-
ga, poeta, cantora e pesquisadora. Integrante 
fundadora do grupo de teatro Hip Hop Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos e do Frente 3 de 
Fevereiro, também é criadora e apresentadora 
do ZAP! Zona Autônoma da Palavra, o primeiro 
slam do Brasil. Em 2011, ganhou o 3o lugar da 
Copa do Mundo de Poetry Slam, em Paris.

Que relações entre cultura e liberdade de expressão os filmes abordam?

Tanto os slams como os fluxos (bailes funk realizados de forma espontânea nas ruas) acon-
tecem ao ar livre, no espaço público. 

Qual o significado desses movimentos culturais privilegiarem as ruas, em particular de
periferias, como lugar de acontecimento?

Não é raro os slams serem rondados por carros de polícia, que ameaçam dispersar as reuniões 
de poesia alegando “perturbação à ordem pública”. O funk sofre tentativas de criminalização 
ainda mais contundentes, como a sugestão legislativa (SUG) de 2017 de enquadrá-lo como 
“crime de saúde pública” (depois arquivada), e a controversa prisão, no início de 2019, do DJ 
carioca Rennan da Penha, importante personagem da música brasileira atual.

Qual a importância de terem sido produzidas obras cinematográficas sobre as duas 
expressões culturais, e de seus protagonistas estarem representados na telona?

No curta Beat é Protesto, uma personagem  fala logo no início, com a voz em off:
“Uma mulher, quando decide fazer carreira no funk, está disposta a enfrentar um mundo”.

O que ela quis dizer com isso?


