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 “O cinema é muito perigoso”, afirma a diretora Tatiana Lohmann 

 
Tatiana Lohmann na estreia de ‘Minha Fortaleza, os Filhos de Fulano’ 

 em São Paulo - Matilde Missioneiro/Folhapress 

Por: Leonardo Puglia - 29 de abril de 2021 

O documentário Minha Fortaleza, os Filhos de Fulano estreou nos cinemas brasileiros em 

fevereiro de 2020, mas teve sua exibição presencial logo interrompida por COVID-19. Com o 

prolongamento das políticas de isolamento social, um novo esforço de lançamento foi feito um 

ano depois, desta vez com foco exclusivo nas plataformas de streaming e TV, incluindo a 

Globoplay e o canal GNT.  

Tem sido esse o drama de todos os profissionais do audiovisual desde o início da pandemia, 

acelerando as transformações que as novas tecnologias vinham provocando no mercado de 

distribuição e exibição de filmes.  

Em entrevista realizada virtualmente no dia 29 de abril de 2021, Tatiana Lohmann falou sobre 

esse momento do audiovisual brasileiro, que vinha sofrendo com ataques constantes do governo 

Bolsonaro, no sentido de interromper o ciclo de desenvolvimento progressivo do setor 

registrado desde a “Retomada” nos anos 1990.   

A cineasta também conversou com a Revista Visões sobre Minha Fortaleza, os Filhos de 

Fulano, documentário que discute as relações que homens criados sem a figura paterna na 

periferia de São Paulo constroem com suas mães e falou, em seguida, sobre a sua carreira.  

Além de explicar os projetos da instalação FALARES, que vai integrar o acervo fixo do Museu 

da Língua Portuguesa, e da série 40m2, construída a partir de 200 curtas metragens de jovens 

da periferia de São Paulo, Tatiana Lohmann falou sobre outros filmes e de como foi trabalhar 

como diretora no canal MTV e em clipes musicais como Respeito É Pra Quem Tem, último da 

carreira do rapper Sabotage, assassinado no início das filmagens em 2003.   

Confira a entrevista na íntegra: 
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Revista Visões - Qual foi a sua inspiração para fazer o filme Minha Fortaleza, os Filhos 

de Fulano? 

Tatiana Lohmann - O Minha Fortaleza é um documentário de longa-metragem que convive 

com três famílias de uma quebrada da Zona Leste de São Paulo, bem distante do centro: a Vila 

Flávia, que fica dentro de São Mateus. Essas três famílias têm em comum a ausência do pai.  

Eu entrei em contato com a história da primeira família, que é a família do Fernando Macário 

e da Dona Edith Macário, em 2003, quando o Macário me chamou para fazer um clipe. Ele 

tinha feito um rap, chamado Minha Fortaleza. Ele me chamou para fazer um clipe porque ele 

ia tatuar a mãe no peito, um 3x4 da mãe, e foi nesse momento que eu percebi que as tatuagens 

com a imagem ou o nome da mãe tinham uma importância.  

Hoje em dia a quebrada tá muito mais tatuada que em 2003 - já faz 18 anos -, mas mesmo 

naquela época já era muito frequente, particularmente o filho, homem, tatuar a mãe. E o tatuador 

Will, na época, me falou assim ainda: “Pai é mais quando morre. Mãe é toda semana”, sobre as 

pessoas que ele tatua ali no estúdio. Aí me interessou muito esse olhar do filho homem com 

relação à mãe.  

O rap Minha Fortaleza é praticamente um louvor à mãe, colocando essa mãe num lugar daquela 

que é a fiadora da moralidade, aquela que é um lembrete para que o filho não saia do caminho 

reto. Aquela que é o motivo por quem ele não erra, para não fazê-la sofrer. E é aquela também 

que, se o filho errar, vai sempre estar ali para acolher e perdoar.  

Então o meu ponto de partida foi esse, e também, junto com isso, me interessou a relação entre 

a figura dessa mãe, que cria o filho sozinha e é vista como a grande heroína das quebradas. 

Quem conhece as quebradas ou vive nas quebradas sabe o quanto isso é poderoso ali, até como 

articuladora política. Muitas lideranças, que felizmente estão chegando hoje ao poder, estão 

sendo eleitas, são mulheres das quebradas. Ainda são poucas que estão chegando a essas 

instâncias de poder, mas são ali uma articulação política real.  

E eu percebi também que havia uma relação com a figura da Nossa Senhora nessa mulher sendo 

vista como uma santa guerreira, imaculada. Aí o problema que advém disso, dessa fixação da 

mulher nesse papel, que passa a não ser vista na sua face erótica por conta de uma questão 

cultural muito mais profunda. Nós, que somos um país filho de tantas culturas, mas com uma 

forte influência católica e agora, neopentecostal, presenciamos essa fixação da mulher - 

especialmente da mãe – no papel que exclui a fêmea, o erótico, e vai para a que se sacrifica 

pelos filhos e é uma mulher mais recatada.  

Enfim, esse foi o ponto de partida... 

Revista Visões - Em relação a essa questão do machismo que você aborda no filme, você 

sente uma mudança? Você tem uma relação muito próxima com as pessoas ali. É muito 

impressionante como elas expõem a intimidade delas e os sentimentos a você. Você sentiu 

que está havendo uma mudança, se estes homens estão refletindo sobre isso? Estão 

tentando se desconstruir? 
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Tatiana Lohmann - Olha, pensando numa esfera mais macro, para além da Vila Flávia, 

daquelas três famílias, eu diria que a gente observa hoje em dia, sim, uma mudança. É óbvio. 

Até porque o grito das mulheres que estão mais conscientes da opressão que sofremos ao longo 

de tantos séculos é muito forte. Então se eu já fui uma mulher contestadora na minha família – 

nasci nos anos 1970 - e hoje em dia eu ouço algumas meninas que não têm nem 20 anos falando 

sobre o assunto, e eu vejo que eu estava longe ainda do nível de percepção que elas têm a 

respeito dos papéis que elas não querem desempenhar, das imagens que elas não querem 

reproduzir, dos figurinos que elas não querem vestir. Então existe uma mudança, ainda que ela 

seja principalmente por pressão das mulheres. Daí os homens, naturalmente, precisam 

responder a isso.  

Agora, esta é a questão: os homens respondem de ‘n’ maneiras. A gente sabe que uma delas é 

com violência contra esse movimento que não tem mais volta. Então, a gente está vendo aí os 

números de feminicídio aumentando, em parte também porque esses números estão chegando 

a nós - como nós sabemos - porque muitas mulheres não estão mais se calando. Estamos 

percebendo que o que a gente entende como abuso é muito mais do que a gente entendia quando 

era mais jovem. Estamos percebendo que somos assediadas e violentadas de diversas maneiras, 

inclusive sofrendo violências psicológicas ou silenciamentos etc. 

Particularmente, ali naquele grupo, o que a gente pode observar? São três famílias em que eu 

observei as relações dos filhos (homens) com suas mães, sendo que esses filhos eram muito 

mais novos quando os conheci, lá em 2003, mas ao longo desses 18 anos, eles casaram, tiveram 

filhos e filhas. Então, eles já são pais e maridos hoje em dia.  

Uma das famílias, por exemplo, que é formada pelo Negotinho, com a Dona Vera, a mãe dele. 

Ele é casado com a Jô Maloupas, que é uma rapper bem feminista. E o Negotinho eu acho um 

bom exemplo – eu sei que ele me dá licença pra falar -, a história dele está lá no filme, e a gente 

tem uma troca de grande respeito. É uma intimidade construída vivencialmente ao longo desses 

muitos anos, eu frequento a Vila Flavia e a gente tem realmente uma relação de amor e 

intimidade. Mas o Negotinho, por exemplo, conta no filme que ele dificultou a aproximação de 

outros homens que tentaram chegar perto da Dona Vera, mãe dele. Ele fala assim: “ao longo 

desses últimos trinta anos foram uns dez caras que chegaram, e a gente barrou mesmo”.  

E às vezes que eu o questionei a respeito disso e falei: “poxa, ela é uma mulher que tá com 60 

anos, a Dona Vera, uma mulher bonita, e ela fala que ela gostaria muito de ter um homem, que 

ela sente falta”. Agora os filhos casaram, ela tá lá mais sozinha, uma mulher com bastante 

vivacidade, bem charmosa, e quando eu questionei ele, ele fala: “ah, mas eu estava protegendo. 

Eu também sei quem eram esses caras que estavam chegando perto da minha mãe”. Então é 

preciso respeitar também a perspectiva dele.  

No entanto, isso dificulta bastante, porque também, por outro lado, as mulheres que têm a 

liberdade, inclusive, de se envolver com homens que possam não ser legais e que passem pelo 

que elas tiverem que passar, mas que seja por escolha delas e não porque os filhos assumiram 

o papel de homem da casa e dificultaram essa aproximação.  
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Por outro lado, o Negotinho era uma grande liderança ali, ele foi candidato a vereador, fundou 

o São Mateus em Movimento, que hoje em dia é um ponto de cultura bem importante ali na 

Vila Flávia, com o qual a maioria das pessoas que estão no filme se relacionam e são 

colaboradoras, colaboradores. No entanto, quem tem um emprego fixo e trabalha fora todo os 

dias e realmente traz dinheiro pra casa é a Jô, a mulher dele. E agora com a pandemia, outro dia 

eu liguei pra ele, e falei: “e aí, Negotinho, como é que tá?”. Ele falou: “você sabe, né, Thati? 

Eu sou dono de casa hoje em dia. Tô aqui cuidando das crianças, enquanto a Jô tá indo 

trabalhar”.  

E ele fala isso numa ótima. Um cara que é rapper, e a gente sabe que é uma cultura que pode 

também ser bastante machista a despeito do quanto nós adoramos. Eu sou uma consumidora, 

uma apreciadora e uma defensora do Hip Hop, mas ele me disse isso, numa ótima. Então, é 

claro que isso já é o produto de uma mudança de consciência ali.  

Revista Visões – Você dirigiu diversos videoclipes, entre eles o da música Respeito é Pra 

Quem Tem, do rapper Sabotage, um dos maiores compositores do gênero no Brasil. Esse 

clipe foi finalista do Vídeo Music Brasil (da MTV) em 2003, tem mais de dois milhões de 

visualizações no YouTube e ficou marcado pela morte de Sabotage durante as filmagens. 

Como foi essa experiência?  

Tatiana Lohmann - Eu estava começando a minha carreira como diretora na época que a MTV 

era aquele celeiro de novidades, era um lugar muito legal de trabalhar. Eu cheguei a dirigir uma 

série lá, uma das primeiras edições do 20 e Poucos Anos, que foi o primeiro reality show da TV 

brasileira. Então era uma época muito boa de trabalhar na MTV, era diferente de qualquer outra 

emissora, porque tinha um estímulo à criatividade.  

Eu lembro que, no 20 e Poucos Anos, uma das pessoas que era cinegrafista era muito pouco 

experiente, e ela me trouxe um material uma vez totalmente fora de foco, uma coisa absurda, e 

na MTV o que você fazia? Tacava um rock´n´roll, um strobo, e aquilo ali virava linguagem. 

Você conseguia trabalhar com todo tipo de material, porque tudo era brincadeira da criação; a 

arte gráfica, que formou muito o nosso olhar.  

Particularmente, o clipe do Sabotage... Digamos que eu tentei dirigir esse clipe. Na verdade, o 

que aconteceu com a gente:  eu conheci o Sabotage, como o Fernando Macário, que originou 

Minha Fortaleza, ambos eu conheci no set do Carandiru (2003), o filme do Babenco (Hector), 

porque eu estava trabalhando num documentário sobre o fim do presídio e as filmagens. Acabou 

virando, um pouco, um making of do filme, eu era só diretora de fotografia naquele projeto, e 

eu e o Sabota, a gente tinha pensado em fazer desse clipe uma visita às casas das famílias que 

tinham perdido filhos; que tinham sido companheiros, irmãos do Sabota, e que os filhos tinham 

morrido e tinham perdido esses filhos pro crime. E a gente iria, inclusive, nos cemitérios visitar 

os túmulos.  

A gente só tinha feito duas visitas: a quebrada onde ele nasceu e onde ele morava, sem câmera, 

para eu conhecer. E depois a gente tinha feito uma única diária, que era só uma primeira 

aproximação. A gente não teve oportunidade de fazer as visitas aos túmulos e às famílias porque 
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ele faleceu pouco depois. A força que esse clipe tem é a força desse acontecimento trágico. 

Num dado momento, eu coloco lá uma cartela e conto que ele morreu. E o curioso é que a 

primeira coisa que a gente gravou, no primeiro dia, a primeira coisa que ele falou foi: “vamos 

ali, eu quero receber uma bênção, e eu quero que a gente comece o clipe com isso”. E quando 

a gente saiu de lá, não estava mais gravando. Na verdade eu não sou a fotógrafa desse clipe, é 

o Reinaldo Martinuccio. Eu acho uma fotografia muito feliz, embora tenha sido só um começo. 

A gente saiu de dentro, e ele virou pra mim e falou assim: “tá vendo? Tenho corpo fechado. 

Nada me pega”. E um mês depois, três semanas depois, ele foi morto.  

Então eu terminei o clipe com pouco material. É uma música longa, que precisaria de muito 

mais material. Acho que tem sete minutos e pouco, e eu usei tudo que eu gravei, porque eu 

sabia que aquilo tinha se tornado um documento também, né? Foi um dos últimos materiais 

gravados com o Sabotage. Mas ele é um produto incompleto, e a força dele é essa. A força da 

história real, trágica, permeando.  

Revista Visões – Você também dirigiu outros filmes, entre eles: Slam – Voz do Levante, de 

2017. Como foi esse trabalho?   

Tatiana Lohmann - O Slam – Voz do Levante (2017) é um projeto que eu fiz, dirigi e roteirizei 

junto com a Roberta Estrela D'Alva, que é minha grande irmã. A Roberta foi a pessoa que 

trouxe pro Brasil a cultura do Poetry Slam, que são essas batalhas de poesia nascidas lá nos 

anos 80, em Chicago, como um recurso lúdico para repopularizar a poesia. Eu quando era 

criança, eu jovem, gostava de poesia porque eu amo ler. Eu sempre fui uma menina que leu 

muito. Fui criada em sítio, sem luz, sem televisão. Eu tenho uma outra formação, mas quem, 

na minha adolescência, na minha juventude, gostava de poesia? Enfim, a poesia estava se 

elitizando cada vez mais. No entanto, a gente vive num país que tem essa força da tradição do 

repente, do cordel. Então você tem também uma poesia popular. Inclusive, uma poesia oral.  

Voltando às origens do Slam: surgiu em Chicago como uma brincadeira, um cara chamado 

Marc Smith, que era um homem branco. Não surgiu num ambiente que era dos MCs e do Rap. 

Era um cara que participava de sarau de poesias e daí, um belo dia, ele inventou essa 

brincadeira. Ele falou: “vamos dar nota aqui pros poetas. Vamos fazer uma competição”. E ele 

percebeu que aquilo tinha gerado um interesse. Ele falou assim: “na hora que a gente dizia que 

o sarau ia começar” - era em um bar isso – “todo mundo falava: poesia, que saco, quero ir 

embora. Na hora que a gente falou: seguinte... É competição. Você, você, você são os juízes. 

Tem nota de 1 a 10, e quem ganhar aqui vai levar três dólares”. Sei lá, só pela brincadeira. Aí 

o negócio pegou.  

Pegou e foi se expandindo pelos Estados Unidos. E aí começou, sim, a atrair muitos MCs, 

porque a cultura do MC é uma pessoa que, na verdade, ela tá habituada à performance, porque 

aí a gente tá falando de poesia falada, não de poesia escrita mais. Então acabou que atraiu muitos 

MCs. Acabou ficando bastante associado também à cultura do MC o Poetry Slam e foi se 

espalhando pelo mundo, mas aqui no Brasil não tinha ainda até a Roberta trazer em 2008 e 

começar o ZAP! Junto com o grupo dela, que é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.  
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A gente começou o projeto desse filme em 2010-11, quando a Roberta foi representar o Brasil 

na Copa do Mundo de Poetry Slam. Tem uma Copa do Mundo, em Paris. Na época, tinham só 

três Poetry Slams aqui no Brasil, e eu falei para ela assim: “quem vai te gravar nesse negócio?” 

Você vai competir com os melhores do mundo. Melhores do mundo tudo entre aspas, porque 

não tem como você dar nota pra poesia. É tudo uma grande brincadeira. Ela falou “ninguém vai 

comigo”. Então falei: “eu vou”. E aí eu voltei com material e com uma percepção de que aquilo 

ali era um grande encontro de culturas e uma ágora mesmo, onde as pessoas subiam para falar 

dos mais diversos assuntos. De amor a política.  

Mas quando a gente voltou pro Brasil, a gente levou muito tempo para conseguir captar dinheiro 

para esse filme, porque acho que ninguém sabia o que era o Poetry Slam. A gente foi passando 

pelas transformações políticas que deram nesse pesadelo que a gente tá vivendo. E o Poetry 

Slam do Brasil foi ficando cada vez mais uma ágora politizada.  Naquela época, quando a gente 

começou o filme, tinham três comunidades, a Roberta começou a primeira. Hoje em dia, o 

último levantamento que eu soube - porque todo ano tem o campeonato nacional - tinha, acho 

que, já 250 comunidades no Brasil inteiro. Prioritariamente são, hoje em dia, pessoas jovens, 

negras, periféricas com um discurso identitário muito forte.  

Então a gente ficou filmando ao longo de sete anos, a gente assistiu a essa cultura vir de um 

ambiente que era muito heterogêneo e migrar para esse ambiente muito periférico, negro, com 

esse discurso identitário. Não por acaso, o filme acaba tendo como personagem - não principal, 

porque são muitas vozes - uma que tem destaque grande no final: a Luz Ribeiro, que é uma 

mulher negra que vai para a França competir. Muitos poetas, inclusive, homens e mulheres 

brasileiros periféricos, que nunca tinham entrado num avião, tiveram a chance por conta do 

Poetry Slam, porque ganharam o campeonato nacional e foram competir na França.  

E alguns tiveram suas carreiras alavancadas, estão fazendo outras coisas hoje em dia. Então é 

uma cultura ainda menos conhecida do que poderia, mas a gente fez o filme para isso também. 

Para divulgar o fato de que basta você ter pessoas que gostam de escrever e pessoas dispostas 

a ouvir e alguém que saiba ali conduzir a brincadeira do jogo e você tem um Poetry Slam.  

Revista Visões – Como você vê a produção audiovisual brasileira no momento atual? 

Tatiana Lohmann - Logo no começo do governo Bolsonaro eu tinha a sensação de que o 

cinema estava sendo alvo preferencial do desmonte. Eu falava: “gente, será que sou só eu que 

tô achando isso porque é a perspectiva pela qual eu tô olhando?” Mas muita gente concorda 

comigo, porque o cinema nos últimos anos, o cinema brasileiro, como a gente sabe, ele estava 

vivendo o seu momento de maior produtividade e reconhecimento internacional, ganhando 

prêmios. Ainda está, porque a gente ainda está fazendo filmes que foram comissionados nos 

anos anteriores, então ganhando prêmios em alguns dos festivais mais importantes do mundo, 

de ficção, de documentário... 

O produto final de um filme hoje em dia é muito imaterial, é alguma coisa que você sobe no 

Vimeo e do outro lado do mundo a pessoa vê. Diferente de uma peça, diferente de um espetáculo 

de dança, que precisa das pessoas de corpo presente. Enfim, hoje em dia isso está sendo feito 
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também por telas. Então o cinema é muito perigoso nesse sentido. Muito perigoso para esse 

pensamento retrógrado que se instalou aí de novo no poder, e eu acho que a gente pode dizer 

que a gigantesca maioria da produção reconhecida internacionalmente é uma produção que, nas 

várias nuances e talvez aqui simplificando muito, a gente poderia dizer que é uma produção de 

esquerda. Ou podemos usar outra palavra: uma produção que olha para o mundo por um viés 

libertário.  

Então o cinema é perigoso mesmo. Não por acaso, a gente está sendo destroçado, e as táticas 

de desmonte têm sido muito chocantes e muitas vezes muito eficientes, porque elas estão 

pegando por tantos flancos que às vezes a gente se vê - eu faço parte, por exemplo, da 

Associação Paulista de Cineastas – e muitas vezes a gente fica ali lidando com uma série de 

problemas, de tentativas de desmonte de editais ou a Ancine pedindo para rever contas de filmes 

que foram finalizados em 2007. Uma coisa que seria até inconstitucional.  

A gente fica correndo atrás desse tipo de coisa, e é o que eles querem, porque aí outras lutas 

que a gente deveria, poderia estar travando, até de produção de conteúdo mesmo, porque a gente 

sabe que essa direita tem sido muito profícua em ficar produzindo Fake News, muitos materiais 

audiovisuais que pegam muito rápido via WhatsApp, e a gente não consegue produzir esse tipo 

de material tão rápido, até porque a gente não é tão tosco, e a gente não teria coragem de 

produzir coisa tão ruim, mas que infelizmente funciona.   

Então, o que a gente tá vendo é muito triste. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, 

que estão há muito tempo aí trabalhando com políticas públicas para o audiovisual, vislumbram 

que o ano que vem seja tétrico para nós. A gente ficou muito na mão do streaming, dos mais 

poderosos canais de streaming. E uma coisa que vinha acontecendo, que era - e eu espero que 

ainda venha a ser – o lugar onde estava acontecendo a grande renovação - é a minha opinião – 

do audiovisual, que era o fato da produção estar se descentralizando nos últimos anos e você 

começar a ver muito projetos que eram de N regiões do Brasil, dos interiores do Brasil.  

Muitos projetos com aplicação de políticas afirmativas nas composições dos júris dos editais e 

ainda muito tímidas, mas mesmo também na seleção dos projetos, então a gente tinha cada vez 

mais projetos de pessoas negras. A gente vem de uma situação que era de uma participação 

ridícula dos homens negros e quase nula das mulheres negras nos cargos mais de decisão dos 

filmes, dos papéis de direção, de roteiro, de produção-executiva. Isso vinha mudando um pouco. 

De pessoas trans também...  

A gente estava vivendo ali uma explosão de criatividade de novas vozes, de repente está 

sofrendo esse revés cabuloso mesmo. Que palavra usar? Então as perspectivas não são nem um 

pouco boas para um futuro próximo.  

Por exemplo, eu conheço diretores experientes, um diretor experiente que me disse outro dia 

assim: “então a gente faz do jeito que der, a gente faz sem dinheiro nenhum”. Eu sou uma 

pessoa que sempre fiz muito audiovisual de guerrilha, com muito pouco dinheiro, e vinha 

justamente falando “chega! Preciso fazer projetos com mais estrutura”.  
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Sim, OK. Um tanto a gente consegue dar conta de fazer isso, mas um tanto a gente não 

consegue. E a gente tem aí toda uma gama de profissionais do audiovisual: o eletricista, o 

maquinista, pessoas muitas que viveram ali do auxílio emergencial e das campanhas que a gente 

fez. Então a perspectiva, infelizmente, não é boa.  

Revista Visões – O audiovisual já estava sofrendo esses ataques do Governo Bolsonaro, aí 

veio a pandemia. Salas de cinema foram fechadas e continuam fechadas. Então vem toda 

essa dependência do streaming. Como vai ser o audiovisual após a pandemia, na sua 

opinião? 

Tatiana Lohmann - Com relação ao streaming, que certamente é uma janela preferencial nesse 

momento. Eu mesma, o Minha Fortaleza foi um filme que estreou no Petra Belas Artes durante 

a pandemia, ficou duas semanas em cartaz, a gente sabendo que ninguém ia ver, mas a gente 

tinha a obrigação, porque foi lei de incentivo, de estrear numa sala de cinema. Então, realmente, 

para salas de cinema, no mundo inteiro, foi complexo. Até onde eu sei, grandes redes, ou pelo 

menos uma grande rede dos Estados Unidos fechou. Então imagina aqui, que a gente tem muito 

menos apoio e agora, menos ainda.  

Então para salas de exibição, como a gente sabe, já vinha mudando o comportamento para quem 

consome filmes, porque cada vez mais a cidade estava difícil de transitar, e a gente começava 

a ver filmes em casa etc., mas a gente tem um problema muito sério com streaming, que é a 

gente não ter ainda uma legislação que regule e que nos proteja, enquanto realizadores e 

realizadoras do Brasil com relação à produção internacional.  

Então aquilo que a gente batalhou muito para ter pequenas cotas de tela, isso sempre foi uma 

batalha do setor de ter ali uma pequena cota de telas nas salas de exibição ou as leis que 

obrigaram os canais de TV a que houvesse produção nacional. A gente tá quase começando do 

zero, de novo, com relação ao VOD. E isso é uma preocupação enorme, porque o que aconteceu 

na época do Collor foi que o cinema parou realmente. Eu, naquela época, estava estudando, 

mas quem estava produzindo diz assim: “ah, fiquei dez anos sem filmar”.  

Então é tudo muito preocupante. E a gente fica muito refém mesmo do que interessa para os 

canais de streaming, dando graças a Deus quando você é chamado para um projeto, mesmo 

sabendo que aquele projeto vai vir dentro do escopo do que o canal de streaming sabe que 

interessa ao seu público. Então toda a produção de um cinema mais autoral, que é um cinema 

que, no mundo inteiro, sempre vai ter que ser financiado pelo poder público está assim. Óbvio, 

toda arte que é mais autoral, que não é uma arte de massa, ela sempre vai precisar ser apoiada 

pelo poder público, ele fica bastante comprometido.  

 

 

         

 


